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ZAVEDENÉ ZKRATKY A POJMY 
AOPK Agentura ochrany přírody a krajiny ČR 

B separovaný základní odtok (mm/měsíc) 

BF modelovaný základní odtok (mm/měsíc) 

BFI baseflow index – poměr základního odtoku k celkovému 

CO celkový odtok  

ČGS Česká geologická služba  

ČHMÚ Český hydrometeorologický ústav  

ČKP česká křídová pánev  

ČOV čistírna odpadních vod 

ČR Česká republika  

ČÚZK Český úřad zeměměřický a katastrální  

GDO, Klíč GDO  jedinečné identifikační číslo objektu v archivu ČGS 

Geofond archiv ČGS 

GIS geografický informační systém  

HDZ hydrodynamická zkouška  

HGR hydrogeologický rajon je území s obdobnými hydrogeologickými poměry, typem zvodnění a 
oběhem podzemní vody ve smyslu zákona č. 254/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů a 
vyhláška č. 5/2011 Sb. Hodnocení stavu povrchových a podzemních vod slouží k zajišťování 
podkladů pro výkon veřejné správy podle vodního zákona, plánování v oblasti vod a k 
poskytování informací veřejnosti. Provádí se podle povodí povrchových vod a 
hydrogeologických rajonů podzemních vod (§ 21 vodního zákona).  

HPV hladina podzemních vod 

ID identifikační číslo  

IG inženýrskogeologický  

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

Kolektor podzemních vod  horninové prostředí, jehož propustnost je ve srovnání s bezprostředně 
sousedícím horninovým prostředím natolik větší, že gravitační voda se jím může pohybovat 
mnohem snadněji za jinak stejných hydraulických podmínek (ČSN 75 0110 Vodní 
hospodářství - Terminologie hydrologie a hydrogeologie).  

MZe Ministerstvo zemědělství České republiky 

MŽP Ministerstvo životního prostředí České republiky  

P měsíční srážkový úhrn (mm/měsíc) 

PO podzemní odtok 

podnik Povodí  Povodí Labe, s.p.; Povodí Moravy, s.p.; Povodí Odry, s.p.; Povodí Ohře, s.p.; 
Povodí Vltavy, s.p.;  
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PPP měření postupných profilových průtoků III. etapová zpráva projektu „Rebilance zásob 
podzemních vod“  

PPZ připovrchová zóna 

Přírodní zdroje podzemní vody (přírodní obnovitelné zdroje podzemní vody) - množství vody 
za přírodních poměrů dlouhodobě doplňované infiltrací do hydrogeologického kolektoru nebo 
zvodněného systému (příloha č. 8 k vyhlášce č. 369/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů).  

R měsíční odtoková výška pozorovaná (mm/měsíc) 

RC dotace zásob podzemních vod (mm/měsíc, l/s/km2) 

RM měsíční odtoková výška modelovaná (mm/měsíc) 

RCM regionální klimatické modely 

SEKM Systém evidence kontaminovaných míst 

SVHB  Státní vodohospodářská bilance 

T teplota 

TDS celková mineralizace (total dissolved solids) 

Útvar podzemní vody  je vymezené soustředění podzemní vody v příslušném kolektoru nebo 
kolektorech (§2 odst. 7 vodního zákona).  

Vodní bilance sestává z hydrologické bilance a vodohospodářské bilance. Hydrologická bilance 
porovnává přírůstky a úbytky vody a změny vodních zásob povodí, území nebo vodního útvaru 
za daný časový interval. Vodohospodářská bilance porovnává požadavky na odběry povrchové 
a podzemní vody a vypouštění odpadních vod s využitelnou kapacitou vodních zdrojů z 
hledisek množství a jakosti vody a jejich ekologického stavu (§ 22 odst. 1 vodního zákona).  

Vodní útvar je vymezené významné soustředění povrchových nebo podzemních vod v určitém 
prostředí charakterizované společnou formou jejich výskytu nebo společnými vlastnostmi vod a 
znaky hydrologického režimu. Vodní útvary se člení na útvary povrchových vod a útvary 
podzemních vod (§ 2 odst. 3 vodního zákona).  

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

Využitelné množství podzemních vod  je množství podzemní vody, které je možné racionálně 
využívat z hydrogeologického kolektoru nebo zvodněného systému, aniž nastane negativní 
ovlivnění podzemních vod anebo okolního životního prostředí (příloha č. 8 vyhlášky č. 
369/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů).  

Zdroje podzemních vod jsou dynamickou (obnovitelnou) složkou podzemních vod, vyjádřenou 
v jednotkách objemového průtoku (objem za jednotku času). Sestávají z přírodních, 
indukovaných a umělých zdrojů podzemní vody (příloha č. 8 vyhlášky č. 369/2004 Sb., ve znění 
pozdějších předpisů).  

ZO základní odtok  

ŽP životní prostředí 
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ÚVOD
Cílem projektu Rebilance zásob podzemních vod financovaného Státním fondem životního prostředí v 
rámci Operačního programu Životní prostředí - prioritní osa 6 bylo s využitím dostupných 
standardních i moderních metodických postupů a technologií přehodnotit přírodní zdroje podzemních 
vod a jejich disponibilního množství v rozsahu hodnoceného hydrogeologického rajonu dle vyhlášky 
č. 5/2011 Sb. (o vymezení hydrogeologických rajonů a útvarů podzemních vod, způsobu hodnocení 
stavu podzemních vod a náležitostech programů zjišťování a hodnocení stavu podzemních vod), 
včetně stanovení podmínek využitelnosti podzemních vod při respektování ochrany podzemních vod a
chráněných terestrických ekosystémů vázaných na podzemní vody v příslušném rajonu.

Současně při řešení projektu proběhla kontrola proudových systémů podzemních vod a stávajících 
hranic hodnoceného rajonu jako bilančního celku ve smyslu zákona č. 254/2001 Sb. (o vodách a o 
změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů) na základě výsledků 
provedených prací. 

Obsah zprávy za hodnocený rajon vychází z přílohy č. 7 vyhlášky č. 369/2004 Sb. (o projektování, 
provádění a vyhodnocování geologických prací, oznamování rizikových geofaktorů a o postupu při 
výpočtu zásob výhradních ložisek), s tím rozdílem, že obsahuje jen nezbytné shrnutí použitých 
metodických postupů. Kompletní metodické postupy použité při řešení projektu jsou uvedeny ve 
všeobecné části závěrečné zprávy za projekt. Závěrečné zprávy za každý hodnocený rajon jsou 
přílohami výše uvedené všeobecné části zprávy.

S ohledem na fakt, že přírodní zdroje podzemních vod jsou dynamickou složkou proměnnou v čase, 
byla nahrazena po odsouhlasení zástupci MŽP a AOPK příloha č. 8 vyhlášky č. 369/2004 Sb. 
„Průvodním listem“, který zahrnuje ve stručné formě všechny podstatné informace o hodnoceném 
rajonu. 

1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Tabulka 1-1: Základní údaje o hydrogeologickém rajonu 43 0
(heis.vuv.cz, doplněno)

ID hydrogeologického rajonu: 4320
Název hydrogeologického rajonu: Dlouhá mez – jižní část
ID útvaru: 43200
Název útvaru: Dlouhá mez – jižní část
Plocha, km2: 65,7
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 C (resp. BC) – jizerské souvrství, střední turon
Kraje: Vysočina
Platný dle vyhlášky č. 5/2011 Sb.
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2. VYMEZENÍ RAJONU 
 

Hydrogeologický rajon 4320 Dlouhá mez – jižní část zahrnuje denudační výskyty svrchnokřídových 
sedimentů synklinály Dlouhé meze v jz. podhůří Železných hor. Drenážní bází celého území je řeka 
Doubrava.  

V území je přítomen bazální křídový kolektor A v cenomanských perucko-korycanských vrstvách s 
průlinově-puklinovou propustností s regionálním prouděním a poloizolátor B v bělohorském souvrství 
a kolektor C jizerského souvrství s prouděním v rámci jednotlivých křídových ker. Z důvodu lokálního 
propojení obou kolektorů C a přítomnosti i lokálního kolektoru B a nesnadné úlohy vedení hranice 
mezi bělohorským a jizerským souvrstvím je zde koncepčně uváděn i kolektor BC. Tento kolektor je 
charakteristický dominantní puklinovou porozitou. 

Východní a severovýchodní hranici rajonu tvoří rozvodnice probíhající vrcholovými partiemi 
Železných hor odkud stékají podzemní vody do pánevní struktury vyplněné křídovými horninami (viz 
obr. 2-1). Jižní hranici tvoří vesměs geologická hranice výskytu křídových sedimentů. V HGR 4320 
mocnost kolektoru A klesá od rybníka Dářka (40 m) směrem k SZ. Převládající směr proudění 
podzemní vody je shodně s úklonem vrstev k SZ. Doplňování podzemní vody je infiltrací na 
výchozech, vcezem povrchové vody (řeka Doubrava, rybníky Dářko a Řeka), a přítokem z krystalinika 
po tektonických liniích. Přirozená oblast drenáže je údolí Cerhovky. Denudačně-erozními procesy 
a tektonika dělí křídové sedimenty na jednotlivé do značné míry oddělené bloky „kry“. 
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Obr. 2-1: Umístění rajonu 4320  
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3. VSTUPNÍ INFORMACE 
3.1. GEOLOGICKÁ PROZKOUMANOST 

Rozsah a litologie křídových sedimentů HGR 4320 byla zpracována v rámci map 1 :  50 000 na listech 
23-22 Žďár nad Sázavou (Stárková a Skácelová 1998) a na mapě 13-44 Hlinsko (Mísař a Adamovič 
1998). Detailní mapování křídových sedimentů bylo provedeno v rámci tvorby mapy 1 : 25 000 13-
443 Chotěboř (Schulmannová-Dudíková a kol. 2008). Bližší informace o svrchnokřídových 
sedimentech na listu 23-221 Ždírec nad Doubravou podává Zelenka (in Štědrá a kol. 2009), 
hydrogeologií křídových sedimentů na tomto listu se zabývala Kadlecová (in Štědrá a kol. 2009). 
Křídové sedimenty na listu 23-222 Krucemburk studoval Rejchrt a kol. (2009b) a jejich hydrogeologií 
se zabývala Kadlecová (in Rejchrt a kol. 2009b). Bližší informace o svrchnokřídových sedimentech na 
listu 13-443 podává Zelenka in Schulmannová-Dudíková a kol. (2008), hydrogeologií tohoto území se 
zabývá Kryštofová in Schulmannová-Dudíková a kol. (2008). 

Důležité informace o geologické stavbě svrchnokřídových sedimentů jsou podány i ve vysvětlivkách 
k Přehledné geologické mapě ČSSR 1 : 200 000, list Jihlava (Klein a Soukup 1963). 

Křída Dlouhé meze tvoří cca 30 km široký a 1-4 km dlouhý SZ-JV protáhlý denudační relikt 
křídových uloženin na jz. úbočí Železných hor. Souvislý pás křídových uloženin je zhruba ve své 
polovině v oblasti Podmoklan přerušen výchozy krystalinika. V této oblasti leží hranice mezi jižním 
rajonem 4320 a rajonem severním 4330 (Obr. 4-7). 

Pro geologické mapy 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.  

Vrtná prozkoumanost. 

V HGR 4320 byla provedena detailní rešerše dosavadních vrtných prací a bylo zjištěno, že jde o území 
s velmi nerovnoměrnou a nízkou vrtnou prozkoumaností (Obr. 3-1) 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 byl v HGR 4320 zhotoven a vyhodnocen geologický 
jádrový vrt: 4320_01W Horní Studenec (autor zprávy Čáp 2015). Geologický vrt 4320_01W Horní 
Studenec a následné studium vrtného jádra umožnilo horninově vymezit a popsat základní 
hydrogeologické kolektory a izolátory. Jediné vodohospodářsky významné zvodnění ve vymezeném 
hg rajonu se váže na bazální křídový kolektor A v perucko-korycanském souvrství, ale na vrtu 
4320_01W byly popsány i horniny kolektoru B (část bělohorského souvrství) a kolektoru C (část 
jizerského souvrství). 
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Obr. 3-1: Situace vybraných vrtů v rajonu 4320. 

Černě jsou vyznačeny starší vrty, nové vrty vyhloubené v rámci projektu jsou označeny hnědě (geologické vrty) a 
modře (hydrogeologické vrty). Černé linie vyznačují linie geologických řezů. 
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3.2. HYDROGEOLOGICKÁ PROZKOUMANOST 

Hydrogeologické poměry zájmového území jsou přehledně zpracovány v souhrnné regionální 
monografii Krásného et al. (2012) v rámci zvodněného systému Dlouhé meze. Komplexně bylo území 
v širším kontextu hodnoceno v Základní hydrogeologických mapách ČSSR 1 : 200 000 list 13 Hradec 
Králové a list 23 Jihlava (Krásný 1981a, Myslil 1985a), Mapách chemismu podzemních vod ČSSR 
1 : 200 000 (Krásný 1981b, Myslil 1985b) a v doprovodných vysvětlivkách k těmto mapám (Krásný et 
al. 1982, Myslil et al. 1985). V detailnějším měřítku jsou zobrazeny hydrogeologické poměry území v 
Hydrogeologické mapě ČR 1 : 50 000, listy 13-44 Hlinsko (Kadlecová 1999) a 23-22 Žďár nad 
Sázavou (Kadlecová 1997), ze Souboru geologických a ekologických účelových map přírodních 
zdrojů. Nejnovějí byla v zájmovém území zpracována zpracovány podrobné hydrogeologické kapitoly 
k Vysvětlivkám ke Geologické mapě l : 25 000 list 13-443 Chotěboř, 23-221 Ždírec nad Doubravou a 
23-222 Krucemburk, které vytvořily Kadlecová (2005, 2006) a Kryštofová (2006). 

Komplexně byla zhodnocena křídová struktura Dlouhé meze v syntéze české křídové pánve, v detailu 
bilančního celku bc5 Herčíkem a kol. (1987), následně publikovaném Herčíkem a kol. v roce 1999. 
Bohužel bilanční hodnocení celku se vztahuje k omezenému časovému úseku a je společné pro celky 
432, 433 a 434. Přírodní zdroje v kategorii C2 byly stanoveny na 402 l/s z toho využitelné zásoby v 
kategorii C2 na 160 l/s. V té době činily odběry 107 l/s. 

Základní regionální prací pro křídu Dlouhé meze však představují práce Smutka (1988, 1992). Dalším 
regionálním hydrogeologickým hodnocením oblasti Dlouhé meze se zabývají studie Zimy (1962, 
1967), Václavíka (1969, 1974), Žitného (1977, 1981, 1983), Prouzové – Žitného (1978), a diplomové 
práce Hrdiny (1981), Nováka (1981) a Novákové (1986). 

Regionální surovinovou studii pro potřeby okresních úřadů, která hodnotí také hydrogeologické 
poměry zpracovali Pokorný a kol. pro okres Havlíčkův Brod (1992).   

Technicky dokonalé jímací zářezy, štoly, galerie budovala firma Chmelík v letech 1926-1943 (H. 
Studenec, Podmoklany, atd.). Jímací vrty prováděna firma Artesia (1940 – 1945) ve Ždírci a 
Krucemburku. 

Vrtná hydrogeologická prozkoumanost je značně nerovnoměrná, přičemž naprostá většina průzkumů 
spadá do oblasti rozšíření křídových sedimentů, ani zde však navzdory rozsáhlým archivním 
materiálům neexistuje větší množství publikovaných studií nebo zpráv. Naproti tomu pánevní 
sedimenty mají hydrogeologickou prozkoumanost relativně dobrou. První archivované 
hydrogeologické práce o křídové struktuře se objevují již v 50. letech 20. stol. (např. Wallenfelsová 
1955, Wallenfelsová, Vrba, Zima a Andrejsek 1958). V oblastech budovaných horninami krystalinika 
byly prováděny spíše účelové lokální hydrogeologické průzkumy např. Zemanovou (1975), Němcem 
(1976, 1986), Smutkem a kol. (1987), Moravcem (1993), Tůmou (1993), Zielinou (1993), zaměřené 
na zajištění vodních zdrojů, případně na sanace a monitoring znečištění (např. Němec 1986; Zdražil 
1972b). V období 1967 až 1990 probíhal s přestávkami v celé uzavřené struktuře jv. části křídy 
Dlouhé meze hydrogeologický průzkum s možností využití centrální části struktury k umělé infiltraci 
(např. Čapek 1964,1965a, 1965b,1967, Zima 1967, Václavík – Tichý – Tůma 1969; Žitný 1977; 
Smutek - Žitný 1980, Hrdina 1981, Nováková 1986, Smutek 1987, 1988a), neboť se hledaly nové 
kvalitní zdroje vody pro okolní velké aglomerace. 

Zhodnocení hydrogeologických vrtů státní pozorovací sítě mělkých podzemních vod v povodí 
Doubravy zpracoval Kolman v roce 1966 a prameny v povodí Doubravy 1-03-05 Václavík v roce 
1969. Hydrogeologické průzkumy v prostoru pánevních sedimentů komunálního charakteru byly 
zaměřeny na zásobování vodou podniků (např. Dušková 1988; Haberle a kol. 1995; Kůst 1943; 
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Smetana 1943; Smutek 1980, 1988b; Šafařík 1970; Šeda 1987; Tichý 1967; Zdražil 1973), případně na 
znečištění (např. Macková 1983, 1987, 1988). 

Specifická pozornost byla věnována pramenům a vrtům s dlouhodobým režimním měřením, které jsou 
uvedeny v následující tabulce 3-1. 

 

Tabulka 3-1: Vrty a prameny s režimním pozorováním 

Označ. 
ČHMÚ název 

Nadmoř. 
výška 
[m n.m.] 

Číslo 
hydrologického 
pořadí 

katastr Kate
gorie 

Sledován 
od roku 

Sledovaný 
 parametr 

Sledovaný 
 kolektor 

VP0360 
 

Radostín 
(Polnička) 619.08 2-1-09-01-0010 Radostín u Vojnova 

Městce A1 1966-2014 H Q+A 

VP0362 
Ždírec nad 
Doubravou (Nové 
Ransko, Sobíňov) 

538.93 2-1-03-05-0050 Ždírec nad 
Doubravou A2 1966-2014 H, J A 

*Poznámka: H – hladiny; J – jakost; Q – kvartér; A – kolektor A 
 

 
Obr. 3-2. Objekty v současnosti pozorované ČHMÚ 

 

Základním vstupem pro posouzení hydrogeologie kolektorů byly zakódované informace z databáze 
hydrofondu ČGS, transformované do Gdbase-5. Vstupní informace uložené v hydrofondu mají velké 
časové rozpětí (od 30 – 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.  

Objekty s interpretovanými rozhraními kolektorů A  a kolektoru B a C byly rozčleněny a sestaveny do 
tabulek. 
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Obr. 3-3: Hydrogeologická vrtná prozkoumanost 

 

PRÁCE PROVÁDĚNÉ V RÁMCI PROJEKTU 

Výsledky nových průzkumných vrtů 

Na lokalitě Horní Studenec (p. č. 550/1 k.ú. Horní Studenec) bylo projektováno vyhloubení jádrového 
úzkoprofilového geologického vrtu 4320_01W, na kterém byla speciálními metodami zjištěna 
stratigrafie, litologie a petrografie křídových souvrství včetně kolektorských charakteristik zastižených 
vrstev. Po provedení těchto prací byl vrt odborně likvidován.  

Následně, v navazující fázi průzkumu, v blízkosti geologického vrtu, byly vybudovány 
hydrogeologické vrty 4320_01A, 4320_01B a 4320_01C, kterými byly testovány hydrogeologické 
parametry vícekolektorového systému ve vymezené části hydrogeologického rajonu. 

Vrty jsou situovány do místa s ověřenou maximální mocností svrchnokřídových sedimentů v rámci 
rajonu 4320 Dlouhá mez – jižní část, ověřených vrtem ŽD-4 (uranový průzkum). Novými vrty byly 
zastiženy mj. komplexy glaukonitických pískovců (IX), patřící k nejvyšší části jizerského souvrství ve 
struktuře Dlouhá mez (kolektor C). 

Z hydrogeologického hlediska byly vrty umístěny do oblasti proudu podzemních vod, kdy oblast 
infiltrace se nachází v údolí Doubravy (na jihozápadě od vrtu) a oblast přírodního či umělého 
odvodnění v údolí Cerhovky (na severovýchod od vrtu).  

Projektované vrty jsou situovány v předpolí celé řady jímacích objektů, kterým je uměle odvodňován 
kolektor A i kolektory B a C. V území nebyly k dispozici objekty (s výjimkou krátkodobě 
monitorovaných vrtů NR-1, NR-2), kterými by bylo možné nezávisle a souběžně monitorovat režim 
podzemních vod v testovaných kolektorech. 
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Tabulka 3-2: Základní údaje o litologických rozhraních a hladině vody v testovaných kolektorech 

Vrt 
4320_01W 4320_01A  4320_01B  4320_01C 

Horní Studenec Horní Studenec Horní Studenec Horní Studenec 
Katastrální území Horní Studenec   
cílový kolektor Geologický vrt A B C 
souřadnice X 1097327,94 1097334,53 1097344,68 1097333,95 
souřadnice Y 649960,64 649931,55 649915,10 649953,15 
hloubka vrtu (m) 134 100 80 35 
odměrný bod – zhlaví vrtu (m n.m.) -- 570,40 570,55 570,57 
úroveň terénu (m n.m.) – Z 569,76 569,61 569,76 569,79 
kvartér – báze  563,76 563,61 563,76 563,79 
střední t. – báze  528,06 527,91 528,06 534,79 N 
spodní t. – báze  485,86 485,71 489,76 N  
cenoman – báze  444,56 469,61 N  
cenoman – mocnost  41,3 16,1 N  
vrt – báze  435,76 469,61 489,76 N  
hladina (m n. m.) k 3.4.2015 -- 497,13 495,50 541,16  

hydraulické parametry -- 
T=8,3.10-4 m2/s  
k=5,2.10-5 m/s 

T=2,3.10-4 m2/s 
k=4,6.10-5 m/s 

T=3,0.10-5 m2/s 
k=1,0.10-6 m/s 

N – neúplná mocnost; T – koeficient transmisivity; k – koeficient filtrace (hydraulické vodivosti) 

 

Před realizací hydrogeologických vrtů byl na lokalitě odvrtán průzkumný geologický jádrový vrt 
4320_01W. Na základě geologického profilu jádrového vrtu a karotážního měření v geologickém vrtu 
byla upřesněna celková hloubka hydrogeologických vrtů, pozice rozhraní kolektorů a izolátorů a 
umístění perforace výstroje ve vrtu. Na základě výsledků jádrového vrtu byla následně vypracována 
aktualizace projektu hydrogeologických vrtů 4320_01A, 4320_01B a 4320_01C. Nové 
hydrogeologické vrty byly navrženy v oblasti proudu a akumulace s nedostatečnou monitorovací sítí a 
kde bylo třeba doplnit znalosti o režimu proudění podzemní vody, respektive o hydrogeologické 
situaci. Tabulka 3-2 uvádí uvedeny základní údaje o litologických rozhraních, hladině vody 
v testovaných kolektorech. Na základě hydrodynamických zkoušek byly vypočteny hydraulické 
parametry kolektorů a odebrány vzorky podzemní vody na analýzy (s výjimkou vrtu 4320_01C). 
Poznatky z realizace vrtů sloužily pro upřesnění geometrie kolektorů a izolátorů, stanovení 
hydraulických parametrů a jakosti vody cílového kolektoru a dále pro rekalibraci stacionárního 
hydraulického modelu. 

 

Tabulka 3-3: Základní litostratigrafická rozhraní průzkumného vrtu 4320_01W. 

hloubka (m) hornina stratigrafické zařazení hydrogeologický typ 
horniny od do 

0,00 6,00 písčitá hlína kvartér  
6,00 20,90 pískovce křída – jizerské souvrství  kolektor C 
20,90 41,70 prachovce vápnité, jílovce křída – jizerské souvrství izolátor B/C 
41,70 62,70 prachovce křída – bělohorské souvr. kolektor B 
62,70 82,60 prachovce vápnité křída – bělohorské souvr. izolátor A/B 

82,60 125,20 pískovce, vložky uhelných jílovců křída – perucko-korycanské souvrství (až 
báze bělohorského s.) kolektor A 

125,20 134,00 diorit kambrium (?) ranský masiv izolátor 
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Výsledky vrtných a doprovodných prací (karotáž vrtu, čerpací zkouška) lze shrnout do následujících 
bodů: 

 Cílem průzkumných vrtů bylo ověření mocnosti a litostratigrafické úplnosti svrchnokřídových 
sedimentů. Z geologického hlediska jsou vrty situovány do místa s ověřenou maximální 
mocností svrchnokřídových sedimentů v rámci rajonu 4320 Dlouhá mez – jižní část, 
ověřených vrtem ŽD-4 (uranový průzkum). Novými vrty byly zastiženy mj. komplexy 
glaukonitických pískovců, patřící k nejvyšší části jizerského souvrství ve struktuře Dlouhá 
mez. 

 Svrchnokřídové vrstvy jsou od báze reprezentovány perucko – korycanskými vrstvami 
o mocnosti 41,3 m, bělohorským souvrstvím ve vývoji prachovců o mocnosti 42,2 m, 
jizerským souvrstvím o mocnosti 35,7 m; v jizerském souvrství je možné vyčlenit facii 
prachovitopísčitých slínovců o mocnosti 18,2 m (pásmo VIII) a facii tzv. kallianassových 
pískovců (glaukonitické vápnité pískovce, pásmo IX) o mocnosti 14,9 m. Data byla využita 
pro konstrukci geologických řezů. 

 kvartérní pokryv o mocnosti 6,0 m je reprezentován eluviem podložních pískovců; podloží 
zájmové lokality v hloubce od 125,2 m je tvořeno biotiticko – amfibolickým gabrem (viz obr. 
3-6) 

 Z hydrogeologického hlediska jsou vrty umístěny v oblasti proudu podzemních vod, kdy 
oblast infiltrace se nachází v údolí Doubravy (na jihozápadě od vrtu) a oblast přírodního 
odvodnění v údolí Cerhovky (na severovýchod od vrtu). Projektované vrty jsou situovány 
v předpolí celé řady jímacích objektů, kterými je uměle odvodňován kolektor A i kolektory B 
a C. V území nebyl do realizace vrtů k dispozici objekt (objekty), kterým by bylo možné 
nezávisle a souběžně monitorovat režim podzemních vod v zastižených kolektorech v oblasti 
proudu.  

 Je dokumentováno (TV prohlídkou vrtného stvolu) intenzivní tektonické porušení 
komplexu pískovců jizerského souvrství a prachovců bělohorského souvrství , které se 
subvertikálně projevuje systémem víceméně otevřených puklin. To je také důvod, proč 
v kolektoru C dochází po intenzivních srážkách k jednorázovému naplnění puklino-
průlinového prostředí s poměrně rychlým vyprázdněním, a to přetékáním podzemních vod 
z kolektoru C do opuk kolektoru B. Je tedy dokumentováno lokální přírodní propojení 
kolektoru B a C systémem subvertikálních puklin 

 Čerpacími zkouškami byly dokumentovány příznivé hydraulické vlastnosti vodárensky 
využívaných kolektorů A a B – (specifická vydatnost kolektoru A činila 1,0 l/s.m, kolektoru 
B 2,0 l/s.m) 

 Podzemní voda cenomanského kolektoru je podmíněně vhodná pro vodárenské využití. 
Přirozeně zvýšená je koncentrace železa, při zachování současného stavu by voda musela být 
upravována (odželeznění). Z hlediska limitů vyhlášky č. 428/2001 Sb., kterou se provádí 
zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích, ve znění pozdějších změn (příloha č. 13) 
lze vodu zařadit do kategorie A2. 

 Podzemní voda spodnoturonského kolektoru je vhodná pro vodárenské využití. 
Z hlediska limitů vyhlášky č. 428/2001 Sb., lze vodu zařadit do nejpříznivější kategorie A1. 
Vzhledem ke zvýšeným hodnotám AOX je nutné ověřit přítomnost specifických 
halogenovaných organických látek (PCB, chlorované uhlovodíky, halogenované pesticidy aj.). 
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Tabulka 3-4: Základní litostratigrafická rozhraní průzkumného vrtu 4320_01A. 

hloubka (m) hornina hydrogeologický typ horniny od do 
0 0,6 hlína písčitá, eluvium pískovců kvartér, izolátor 
0,6 6,0 eluvium pískovců  
6,0 20,9 pískovec křemenný glaukonitický (kalianasový) kolektor Cb (IX) 
20,9 32,5 prachovec vápnitý  kolektor Ca (VIII) 
32,5 41,7 jílovec vápnitý (slínovec) izolátor  B/C 
41,7 82,6 prachovec vápnitý  kolektor B 
82,6 83,9 Pískovec – prachovec (dle karotáže jíl. pískovec) izolátor A/B 
83,9 100,3 pískovec střednězrnný, s uhelnou příměsí Kolektor A 

 

Tabulka 3-5: Základní litostratigrafická rozhraní průzkumného vrtu 4320_01B. 

hloubka (m) hornina hydrogeologický typ horniny od do 
0 0,6 hlína písčitá, eluvium pískovců kvartér, izolátor  
0,6 6,0 eluvium pískovců  
6,0 20,9 pískovec křemenný glaukonitický (kalianasový) kolektor Cb (IX) 
20,9 32,5 prachovec vápnitý  kolektor Ca (VIII) 
32,5 41,7 jílovec vápnitý (slínovec) izolátor  B/C 
41,7 80 prachovec vápnitý  kolektor B 
  

 

Tabulka 3-6: Základní litostratigrafická rozhraní průzkumného vrtu 4320_01C. 

hloubka (m) hornina hydrogeologický typ horniny od do 
0 0,6 hlína písčitá, eluvium pískovců kvartér, izolátor  
0,6 6,0 eluvium pískovců  
6,0 20,9 pískovec křemenný glaukonitický (kalianasový) kolektor Cb (IX) 
20,9 32,5 prachovec vápnitý  kolektor Ca (VIII) 
32,5 35,14 jílovec vápnitý (slínovec) izolátor  B/C 

 

Další podrobnosti – viz kompletní dokumentace Čáp et al. (2015), Smutek - Nadrchal et al. 
(2015a,b,c), která je uložena v archívu ČGS. 
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4. CHARAKTERISTIKA RAJONU 
4.1. GEOLOGICKÁ STAVBA A CHARAKTERISTIKA JEDNOTEK 

4.1.1. STRATIGRAFIE A LITOLOGIE 

Proterozoikum-Paleozoikum 

Oblast křídy Dlouhé meze (Obr. 4-1) leží mezi ohebským krystalinikem a kutnohorským 
krystalinikem na severozápadě, moldanubikem, svrateckým krystalinikem, hlinskou zónou, ranským 
masívem a železnohorským plutonem na jihovýchodě (Obr. 4-2). V podloží křídových sedimentů 
probíhá ve směru SZ-JV železnohorský zlom, v jižní části podloží tvoří horniny ranského masívu a 
hlinské zóny.  

Krystalinikum v podloží křídy popisuje na základě vyhodnocení vrtné dokumentace a vertikálního 
elektrického sondování Skácelová et al. (2008). Nejnižší úroveň povrchu krystalinického podloží byla 
zjištěna 426 m n.m. v s. části a 474 m n.m. v j. části.  

Prostorový geologický model podloží křídových sedimentů (hydrologeologického masívu) byl 
vytvořen z geologických dat vrtné databáze, výchozových částí na současném reliéfu a geofyzikálních 
dat v síti bodů 250 m x 250 m (Obr. 4-3). Celkem bylo využito 394 vrtů do podloží a z geofyzikálních 
dat 122 údajů VES v místech, kde nebyly vrtné údaje. Kromě vrtů, které dosáhly podloží, byly 
v místech, kde bylo málo údajů využity také hlubší vrty, které nedovrtaly podloží. Podle mocnosti 
jednotlivých litologických a stratigrafických vrstev v okolních vrtech byla odhadnuta hloubka podloží 
v negativních vrtech, tak aby bylo dosaženo optimálního algoritmu výpočtu izolinií reliéfu. V oblasti 
obou rajonů bylo takto využito celkem 17 vrtů. 

Reliéf povrchu podloží v HGR 4320 tvoří relativně mělkou depresi ve směru SSZ-JJV až SZ-JV, která 
se prohlubuje směrem k SSZ (Obr. 4-3). Mocnost křídy zde dosahuje až 90 m. V severozápadní části 
HGR 4320 vystupují jako mírná elevace v podloží horniny kutnohorského krystalinika (migmatity), 
které je omezují úzkou depresí nad železnohorským zlomem. Ta je přerušena pravděpodobně zlomem 
sj. směru a pokračuje s horizontálním posunem cca 2-3 km jižněji dále k východu, kde indikuje sevrní 
okraj ranského masívu a jeho kontakt s železnohorským plutonem (metagranodiorit) a hlineckou 
zónou (metaryolit).  

Získaný model podloží (obr. 4-3) dobře koreluje také s plošnými geofyzikálními daty (tíhovými a 
magnetickými), které byly využity pro interpretaci horninového charakteru krystalinika v podloží a 
mocnost sedimentárního pokryvu. Tíhová mapa úplných Bouguerových anomálií indikuje výrazný 
kontakt „těžších“ hornin ohebského krystalinika na SZ s „lehčími“ horninami železnohorského 
plutonu a hlinské zóny na JV. Při jižním okraji HGR 4320 vystupuje jako kladná anomálie ranský 
masív. Lokální minima korelují jednak s horninovým prostředím v podloží, jednak s mocností 
křídových sedimentů (v jižní části HGR 4330 a na severním okraji HGR 4320). Magnetická mapa 
(Skácelová et al. 2008) indikuje rozsah ranského masívu pod křídovými sedimenty a pravděpodobný 
průběh tektonických linií (směry zlomů S-J). 
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Obr. 4-1: Geologická mapa 
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Obr.4-1a: Legenda ke geologické mapě 
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Obr. 4-2: Geologická situace v podloží křídy Dlouhé meze, včetně neúplného HGR 4330 

1 - předpokládaný průběh železnohorského zlomu, 2 - zlomy vymapované, 3 – tektonicky postižené zóny, 4 – 
geofyzikální indikace (podle Skácelové a kol. 2008). Hranice rajonů označeny zelenou přerušovanou čárou 

 
Obr. 4-3: 3D model a mapa izolinií povrchu krystalinika, mapa mocností křídových sedimentů. 
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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 a jizerské (obr. 4-1, 4-4). 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 – TUR3 na základě 
interpretace a korelace karotážních křivek ve vrtech.  

Svrchní křída v HGR 4320 je řazena k orlicko-žďárskému vývoji, protože do ní zasahuje těleso 
pískovců v jizerském souvrství (Čech a Valečka in Sine 1994). Z hydrogeologického hlediska je 
významné perucko-korycanské souvrství (kolektor A). Jeho rozsah, mocnosti a litofaciální vývoj je 
výrazně ovlivněn elevacemi podložního reliéfu, ale na rajonu 4320 má perucko-korycanské souvrství 
téměř souvislé rozšíření (Obr. 4-1, 4-5). 

Jižní hranice křídy na HGR 4320 jsou denudační. Křída na severních hranicích rajonu 4320 je 
zlomově oddělená od hornin krystalinika (železnohorský zlom). Vodohospodářsky významné 
zvodnění ve vymezeném rajonu se váže především na bazální křídový kolektor A v perucko-
korycanském souvrství (Obr. 4-4; Herčík a kol. 1999). Jeho rozsah, mocnosti a litofaciální vývoj je 
výrazně ovlivněn elevacemi podložního reliéfu. Horní části bělohorského i jizerského souvrství 
obsahují puklinově propustné spikulitové slínovce.  

 

 
Obr. 4-4: Stratigrafické schéma a pozice kolektoru A a izolátorů v hydrogeologickém rajonu 4320 a 4330 jejich 

litologická charakteristika podle Herčíka a kol. 1999. 

 

PERUCKO-KORYCANSKÉ SOUVRSTVÍ (cenoman střední-svrchní) 

Perucké vrstvy (cenoman) charakterizované jílovci a prachovci, uhelnatými prachovci, písky, pískovci 
a slepenci (Zelenka 2009 a Rejchrt a kol. 2009b) se vyskytují lokálně na bázi křídového 
sedimentačního cyklu jako výplň depresí paleoreliéfu. Valečkou (1965) byly dokumentovány na 
pravém břehu Doubravy při j. okraji Sobíňova – Nové Vsi jako tmavošedé jílovce s drobnými kousky 
uhlí. Ve starším vrtu Žd-3 ve Ždírci byly zastiženy perucké vrstvy v úplné mocnosti 24,8 m. 
Litologicky obdobné horniny byly zjištěny i v řadě vrtů Uranového průzkumu v okolí Starého Ranska 
(Herčík 1970). Mocnost peruckých vrstev na listu mapy 1 : 25 000 23-221 Ždírec nad Doubravou 
kolísá od 0 do 25 m. Tyto sedimenty nejsou vyvinuty souvisle a v okolí Starého Ranska a s. od 
Krucemburku pravděpodobně nasedají na starší horninové komplexy až sedimenty bělohorského 
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souvrství (Rejchrt a kol. 2009b). Významné povrchové výchozy peruckých vrstev jsou na JZ od 
Hluboké a v okolí Velkého Dářka; tyto vrstvy spolu s korycanskými též tvoří relativně úzké pruhy od 
Krucemburku směrem k nádrži Velké Dářko. Byly vymapovány též u osady Kuchyně, kde souvisí 
s výchozy cenomanských hornin na listu 13-444 Hlinsko. Podle údajů z vrtů dosahují mocnosti 
peruckých vrstev na území listu Krucemburk 0 až 35 m (Smutek 1988b). Perucké vrstvy sestávají z 
několika (obvykle se vyskytují tři) nahoru se zjemňujících cyklů, které začínají středně až hrubě 
zrnitými pískovci, místy přecházejícími do písčitých slepenců. V těchto cyklech směrem vzhůru 
nabývá na důležitosti jílovitá frakce a na jejich vrcholech se objevují jílovité prachovce obsahující 
lokálně uhelnaté horizonty s ojedinělými konkrecemi pyritu a sideritu (Bouška a kol. 1963). Místy 
zvětrávají slepence, pískovce a prachovce na rozvolněné štěrky, písky a jílovité silty. Horizonty 
slepenců v peruckých vrstvách lze interpretovat jako eluvium zvětralinového podloží přemístěné na 
nepříliš velké vzdálenosti, pískovce a prachovce jsou fluviálními sedimenty meandrujících řek, jejich 
údolních niv a mrtvých ramen (Rejchrt a kol. 2009b). 

Korycanské vrstvy (cenoman) jsou tvořeny glaukonitickými křemennými a jílovitoprachovitými písky, 
pískovci, slepenci a podřízeně i prachovci. Tvoří jz. lem křídových výskytů na listu 23-221 Ždírec nad 
Doubravou, který vystupuje podél údolí Doubravy. Leží na peruckých vrstvách, případně transgredují 
přímo na krystalinikum (Zelenka 2009). Téměř vždy obsahují glaukonit, což dokazuje jejich mořský 
původ a zároveň způsobuje výrazné zelenošedé zbarvení. Eluvia glaukonitických pískovců byla 
zjištěna v Sobíňově – Nové Vsi a při okrajích nivy Doubravy. Ve vrtu Žd-3 ve Ždírci je úplná mocnost 
korycanských vrstev 9,5 m. Na pískovcích peruckých vrstev zde leží šedé písčité jílovce s 
glaukonitem, v jejich nadloží byly zjištěny středně zrnité glaukonitické pískovce. I z vrtů Uranového 
průzkumu (Herčík 1970) jsou popisovány šedozelené, místy až černozelené glaukonitické pískovce a 
jílovce. Mocnost korycanských vrstev je na listu mapy 23-221 Ždírec nad Doubravou obvykle jen 
několik metrů, maximum pravděpodobně příliš nepřekračuje 10 m.  

Sedimenty korycanských vrstev na listu 23-222 Krucemburk se vyznačují velmi častými vzájemnými 
laterálními, ale i horizontálními litologickými přechody bez ostrých litologických hranic. Vycházejí na 
povrch na téměř stejných lokalitách jako podložní perucké vrstvy. Přechody mezi oběma jednotkami 
jsou v mapovaném území pozvolné a hranice mezi nimi se dá zhruba definovat objevením se 
glaukonitových zrn, která jsou typická pro korycanské vrstvy (Rejchrt a kol. 2009b). Mocnost 
korycanských vrstev, podle údajů z vrtů, nepřesahuje na území listu 22 m (Smutek 1988a). Horniny 
korycanských vrstev se usadily v mělkém moři, ve kterém mohlo docházet k občasným zpomalením 
sedimentace, vyznačeným zvýšenou koncentrací glaukonitových zrn a fosfátových konkrecí (Rejchrt a 
kol. 2009b). V jv. části rajonu 4320 lze z popisů vrtů (uvedených in Valečka 1965) usuzovat na 
přítomnost tzv. přechodního souvrství, mocného do 5m (jílovce s vložkami pískovců s glaukonitem, 
místy se střídajících v tenkých vrstvičkách a vytvářejících tzv. kanafas). 
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Obr. 4-5: Izoliniová mapa stropu perucko-korycanského souvrství – kolektoru A 

v HGR 4330 s vyznačením hlavních tektonických linií a povrchových výchozů kolektoru A. 

 

BĚLOHORSKÉ SOUVRSTVÍ (turon spodní-střední) 

Bělohorské souvrství (spodní turon - střední turon) je na listech map 23-222 Krucemburk a 23-221 
Ždírec nad Doubravou tvořeno převážně spongilitickými prachovitopísčitými slínovci a vápnitými 
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prachovci a v jeho nejmladší části i vápnitými pískovci až vápnitými písčitými prachovci, které jsou 
spongilitické a zčásti silicifikované (spongolity) (Rejchrt a kol. 2009b, Zelenka 2009). Bělohorské 
souvrství tvoří plošně podstatnou část pásma křídy Dlouhé meze na h.g. rajonu 4320. Vychází na 
povrch v širokém pruhu na S od Krucemburku a J od Vojnova Městce a na Z od Karlova. Horniny 
bělohorského souvrství se vyskytují též mezi obcemi Radostín, Hluboká a Staré Ransko (Rejchrt a kol. 
2009b), na listu 23-221 Ždírec nad Doubravou lemují v širokém pruhu silnici Bílek–Sobíňov–Ždírec–
Krucemburk. Maximální mocnost sedimentů bělohorského souvrství nepřesahuje na území listu 
Krucemburk 20 m (Herčík 1970, Smutek 1988a), na listu 23-221 Ždírec nad Doubravou se pohybuje 
kolem 15 m a vzrůstá směrem k S, úplná mocnost uváděná ze širšího okolí listu dosahuje až 45 m 
(Zelenka 2009). Hranice s podložními cenomanskými horninami je litologická, obvykle ostrá a je 
vyznačena prudkým nárůstem obsahu CaCO3 v horninách bělohorského souvrství (Rejchrt a kol. 
2009b). 

U spongilitických prachovitopísčitých slínovců a vápnitých prachovců bělohorského souvrství lze 
mikroskopicky podle petrografické studie Rejchrta (2005) odlišit celou škálu hornin od jílovitých 
vápenců a slínitých prachovců přes písčité slínovce až po jemnozrnné slínité pískovce. Horniny jsou 
spojeny pozvolnými laterálními a vertikálními přechody a ve velké většině jsou spongilitické (Zelenka 
2009) . Častá je smouhovitá textura a bioturbace. Kromě kalcitu, křemene a jílových minerálů obsahují 
běžně i glaukonit, pyrit, fosfátové konkrece, schránky foraminifer, obvyklé spektrum těžkých minerálů 
a pestrou škálu spikulí spongií, převážně kalcitizovaných.  

Na listu 23-222 Krucemburk se tyto horniny vyskytují především v s. a j. okolí obce Hluboká. Vlivem 
intenzivní kalcitizace organických zbytků, hlavně monaxonních a triaxonních spikul spongií a 
zvýšeného obsahu kalcitového tmelu se tyto polohy vyznačují zvýšenou odolností proti zvětrávání a v 
terénu tvoří vesměs pozitivní morfologické stupně (Rejchrt a kol. 2009b) . Tento jev je obzvláště 
patrný v údolí Štírového potoka na SV od Hluboké a na S od rybníka Doubravník. Obsah CaCO3 
dosahuje v těchto vápnitých horninách až 41 %. Vertikálně i laterálně přecházejí do jemnozrnných až 
středně zrnitých vápnitých pískovců (Rejchrt a kol. 2009). 

Nejmladší část bělohorského souvrství byla vyčleněna Rejchrtem a kol. (2009a) na východněji ležícím 
listu 23-222 Krucemburk, v okolí obcí Hluboká a Radostín. Tvoří ji vápnité pískovce až vápnité 
písčité prachovce, spongilitické, zčásti silicifikované (spongolity). Vápnité pískovce jsou na bázi 
souvrství glaukonitické (obsah glaukonitu do 15 %) a obsahují ojedinělé mikroskopické fosfátové 
konkrece (Rejchrt a kol. 2009b). Tmel pískovců tvoří kalcit, který je spolu s jílovou frakcí přítomen i v 
základní hmotě těchto hornin. Obsah CaCO3 je v průměru okolo 30 % (Rejchrt a kol. 2009b). Z listu 
Krucemburk pokračují horizonty spongolitů o mocnosti do 15 m do j. části města Ždírec nad 
Doubravou.Vzhledem k vysokému obsahu kalcitizovaných jehlic a kalcitovému tmelu mají zvýšenou 
odolnost vůči zvětrávání (Zelenka 2009). 

 

JIZERSKÉ SOUVRSTVÍ (turon střední) 

Jizerské souvrství (střední turon - svrchní turon) je na listech 23-221 Ždírec nad Doubravou a 23-222 
Krucemburk reprezentováno především jeho spodní částí. Na těchto listech pokrývá jizerské souvrství 
hlavně centrální úsek morfologického celku Dlouhá mez, který se táhne od z. okolí Krucemburku na 
JV směrem k rybníku Malé Dářko a kromě toho vychází na povrch též mezi obcemi Hluboká a 
Radostín. Litologicky téměř shodný ráz bělohorského a jizerského souvrství je příčinou velmi 
obtížného vedení hranice mezi nimi. Valečka (1965) určil ve svchnokřídových horninách Dlouhé meze 
tuto hranici na základě nálezů vůdčího druhu Inoceramus lamarcki (Park.). 
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Z litologického hlediska lze odlišit v jizerském souvrství tři základní litotypy (Zelenka 2009, Rejchrt a 
kol. 2009b). 

První vyčleněný litotyp (nejspodnější část jizerského souvrství) je reprezentován prachovitými 
slínovci, vápnitými jílovci a prachovci ve svrchní části spongilitickými. Jsou to sytě šedé až žlutošedé 
horniny a zaujímají mezi sedimenty jizerského souvrství největší plochu. Podstatným materiálem 
klastické frakce je křemen, doprovázený daleko menším množstvím blíže neurčitelných živců a 
muskovitu. Pórové prostory mezi těmito klasty jsou vyplněny jílovitoprachovitou základní hmotou a 
kalcitovým tmelem, obsah kalcitu zde dosahuje 29 % (Rejchrt a kol. 2009b). V prachovcích, 
nejrozšířenější hornině tohoto horizontu, jsou klastický křemen, kalcit a jílové minerály ve vzájemné 
rovnováze co do procentuálního obsahu (Rejchrt a kol. 2009b). Ve velmi jemnozrnných pískovcích z 
vrtu KR-6 zjistil Otava (2006) značně pestrou asociaci těžkých minerálů. Laterálním i vertikálním 
nárůstem obsahu CaCO3, který je způsoben především zvýšeným podílem kalcitizovaných spikul 
spongií, přechází tento litotyp do spongilitických hornin. Tyto šedavé a žlutavé sedimenty přecházejí 
do nadložních spongilitických prachovitopísčitých slínovců a prachovců. 

Druhý, nadložní, vyčleněný litotyp jizerského souvrství jsou spongilitické prachovitopísčité slínovce a 
vápnité prachovce. Vycházejí na povrch v asi 250 m širokém morfologicky nápadném pruhu, 
táhnoucím se od Markvartic přes Zvolanov, s. okraj Sobíňova a Ždírec až ke Kohoutovu. Na listu 
Krucemburk tyto kalcitem relativně bohaté horniny netvoří průběžné horizonty a vyskytují se na J od 
Krucemburku a na JV od Hluboké. Makroskopicky ani mikroskopicky se příliš neliší od hornin 
bělohorského souvrství. Obdobně zbarvené prachovité a písčité slínovce obsahují rovněž časté jehlice 
hub, foraminifery i glaukonit. Obsah CaCO3 dosahuje na listu 23-221 Ždírec nad Doubravou podle 
Rejchrta (2005) v některých vzorcích téměř 50 %, a bylo by tedy správné je označit až jako písčité 
vápence, které sedimentovaly poměrně rychle a v prostředí relativně bohatém na organismy.Na listu 
Krucemburk dosahuje obsah CaCO3 podle Rejchrta a kol. (2009b) v těchto bělošedých horninách 36 
% a svým vzhledem se velmi podobají spongilitickým horninám bělohorské ho souvrství, mezi 
bioklasty však dominují jehlice hub. Z paleontologického obsahu těchto hornin odebraných při 
mapování listu Ždírec nad Doubravou byl Čechem určen mj. Inoceramus cuvieri Sow. (Zelenka 2009). 
Mocnost této nižší části jizerského souvrství je na území listu 15–20 m, v širší oblasti do 25 m. 

Stratigraficky nejmladší litotyp jizerského souvrství je představován glaukonitickými vápnitými 
pískovci (tzv. kalianasové pískovce). Na listu Krucemburk se tyto horniny se vyskytují na J od 
Krucemburku a na J od Vojnova Městce a tvoří vrchol inverzního cyklu jizerského souvrství (Rejchrt 
a kol. 2009). Na listu 23-221 Ždírec nad Doubravou tvoří vrcholové části plochých návrší s. od 
Sobíňova a Ždírce při s. okraji listu a jsou rovněž nejmladšími zachovanými křídovými sedimenty 
(Zelenka 2009). S podložními slínovci jsou spjaty pozvolným litologickým přechodem (Valečka 
1965). Rejchrt (2005) je popisuje jako velmi jemnozrnné vápnité pískovce tvořené křemenem, 
kalcitem, živcem, muskovitem a jílovými minerály, z akcesorií jmenuje těžké minerály, glaukonit a 
pyrit. Podle Rejchtra a kol. (2009b) obsahují tyto žlutošedé pískovce až 10 % glaukonitu, jsou silně 
bioturbované a obsahují četné biogenní textury ichnorodu Thalassinoides. Přítomnost glaukonitu spolu 
s biogenními texturami ukazuje na zpomalení sedimentace, nikoliv však hiát. Vedle křemenných zrn 
obsahuje tento horninový typ až 5 % silně kaolinizovaných živců a přibližně 2 % muskovitu (Rejchrt a 
kol. 2009b). Mezi poměrně hojnými paleontologickými nálezy uvádí Valečka (1965) ze širšího 
regionu mj. pět exemplářů vůdčího střednoturonského druhu Inoceramus lamarcki Park. Mocnost 
glaukonitických vápnitých pískovců je neúplná, lze ji odhadnout na 15–20 m. 
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KENOZOIKUM 

V nadloží křídy, příp. hornin krystalinika, se vyskytují deluviální, eolické a fluviální kvartérní 
sedimenty. V jižním úseku Dlouhé meze je u rybníka Velké Dářko rozsáhlý výskyt rašelin. 

 

4.1.2. STRUKTURNÍ STAVBA 

Dominantní strukturou křídy Dlouhé meze je železnohorský zlom, který Prachař a Urban (1967) 
popsali jako přesmyk s plochou ukloněnou k SV. Průběh zlomu je generelně SZ-JV, ve střední části 
esovitě prohnutý. Zlom je dislokován řadou příčných zlomů. Výška zdvihu Železných hor podél zlomu 
se pohybuje od 100 do 400 m. v Železných horách proto denudace odstranila křídu. Tektogenezi 
zlomu podrobně analyzoval Coubal (1989), který potvrdil, že se zlom formoval jako vrásový přesmyk 
podél strmé plochy ukloněné k SV. Výzkumy Coubala (1989) souhlasí i s předpokladem Valečky 
(1989), že železnohorský zlom porušil křídový pokryv až po vzniku asymetrických vrás synklinály 
Dlouhé meze a antiklinály Železných hor. Zlom probíhá převážně v osní části synklinály Dlouhé 
meze, ze které se tak uchovalo většinou jen jz. křídlo. Toto křídlo, v největší ploše zachované 
čáslavské křídě, má charakter monoklinály, ukloněné mírně pod úhlem 1-2° k SV, k železnohorskému 
zlomu.  

V jv. části křídy Dlouhé meze se zachovala i osní část synklinály Dlouhé meze, včetně sv. křídla. U 
rybníka Velké Dářko je synklinála ukončena plochým brachysynklinálním uzávěrem. Vrtnými 
pracemi byly u pokračování železnohorského zlomu jv. od Dlouhé meze zjištěny kry křídy, zavlečené 
v krystaliniku do hloubky 100-200m, které svědčí o inverzních pohybech na zlomu (Prachař, Ambrož 
1971) a jednoznačně dokládá, že svrchnokřídové usazeniny pravděpodobně pokrývaly poněkud větší 
část území mapy, než je tomu dnes. 

Tato tektonicky zakleslá kra se nachází v hloubce 208 až 216 m na tektonické zóně směru 330–340° s 
úklonem 45–50° k SV (počítecký zlom, Prachař a Amrož 1971, Ambrož a Šouba 1982). Kra je 
budována šedými uhelnými pískovci, jílovci a hrubozrnnými pískovci až slepenci s valouny růžových 
granitizovaných rul. Některé pískovce jsou glaukonitické a podle Ambrože a Šouby (1982) patří k 
perucko-korycanskému souvrství. Báňské práce (překopy) provedené v blízkosti vrtu V31 zastihly 
podobné sedimenty v hloubce 200 m (blíže viz Ambrož a Šouba 1982). Relikty pískovců perucko- 
korycanského souvrství byly též nalezeny ve střední a jižní části ranského masivu, kde leží na 
lateriticky zvětralých bazických horninách (Duda 1969, Pokorný 1969). Pro svoji malou rozlohu 
nejsou zobrazeny na geologických mapách. Na podložní metamorfované a magmatické komplexy 
nasedají svrchnokřídové horniny transgresivně, podél labsko-železnohorské zlomové zóny je jejich 
styk tektonický, kdy jsou podložní jednotky přesmyknuty přes křídové sedimenty. 

 Křída Dlouhé meze se nachází v místě komplikovaného styku dvou tektonických jednotek – 
moldanubika a tepelsko-barrandienské oblasti. Dále se zde nacházejí bazické až ultrabazické horniny 
Ranského masivu s nejasnou tektonickou afinitou. Na SV je křída Dlouhé meze od hornin krystalinika 
oddělena železnohorským zlomem, který sehrál klíčovou roli při pokřídové (raně paleocénní) 
deformaci pánevní výplně. 
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Obr. 4-6: Rozsah výplně paleoúdolí systému cenomanu české křídy v HGR 4320+30 a blízkém okolí 

Hranice HGR znázorněna silnou fialovou čarou, na podkladu mapy mocností cenomanu (kolektoru A, vlevo) a 
paleogeografické mapy hlavních paleoúdolí a elevací (Uličný et al., 2009b). 

 

Vrstevní sled křídových hornin začíná fluviálními sedimenty (např. vrt HK-1 Kladruby u Libice), které 
přiřazujeme k jednotce CEN B. Ze zachovalých mocností a facií fluviálních (CEN B) po zdvihu 
hladiny až estuarijních/maršových (CEN C) sedimentů usuzujeme na depresi/údolí svažující se od 
vyvýšeniny na SZ ležící v prodloužení holicko-novoměstské elevace (vrt BA-1) směrem k JV (Uličný 
et al. 2015). Touto sníženinou protékal menší tok ústící do Svrateckého paleoúdolí, které bylo součástí 
Východního drenážního systému (Obr. 4-6) (Uličný et al. 2009b). 

Nadložní slínovce jednotky TUR 1 (bělohorské souvrství) májí vlastnosti izolátoru a tvoří desku cca 
25 m mocnou. Sedimenty jednotek TUR 2 až TUR 3 (jizerské souvrství) původně taktéž tvořily 
deskovité těleso, která bylo částečně či zcela erodováno. V jednotce TUR 2 se objevuje jemně písčitá 
příměs a přisuzujeme ji proto poloizolátorské vlastnosti. Spodní část jednotky TUR 3 tvoří 
spongilitické jemně písčité slínovce a vápnité prachovce, kterým přisuzujeme litologicky izolátorské 
vlastnosti. Nejsvrchnější část jednotky TUR 3 je tvořena glaukonitickými vápnitými pískovci s 
vlastnostmi kolektoru. Vymezení a korelace turonských sekvencí jsou zatíženy větší nejistotou než v 
jiných rajonech, zejména kvůli velmi řídké vrtné prozkoumanosti obou HGR křídy Dlouhé Meze, 
zejména pokud jde o karotážní data. 

 



Rebilance zásob podzemních vod                             ID EIS 10051606-SFŽP 
 

33 

 

Strukturní stavba HGR 4320 v geologickém řezu  

Ve vybraných hydrogeologických rajonech byly Geofyzikálním ústavem AV ČR (Špičáková, Uličný) 
vytvořeny geologické řezy, kde využity údaje o stratigrafických rozhraních  geologických vrtů s 
provedeným karotážním měření. V rajonu 4320_Dlouhá mez – jižní část byl vyhotoven podélný 
geologický řez  směru JV – SZ z Radostína po SZ ukončení rajonu, kde byly mj. využity i výsledky 
karotážního měření na vrtu 4320_01W Horní Studenec. 

Zjednodušený geologický řez SZ1 je veden podél železnohorského zlomu (Obr. 4-7). Z důvodu 
přímého vedení řezu mezi jednotlivými vrty ho však na dvou místech překračuje, což nepříliš vhodně 
komplikuje zobrazení pánevní výplně. Podle Coubala (1989) se železnohorský zlom formoval jako 
vrásový přesmyk podél strmé plochy ukloněné k SV. Podložní komplexy krystalinika jsou nasunuty na 
křídové uloženiny. Podle Valečky (1989) železnohorský zlom porušil křídový pokryv až po vzniku 
asymetrických vrás synklinály Dlouhé meze a antiklinály Železných hor. V této zprávě považujeme 
ohybové deformace v nadložním bloku za doprovod vývoje násunové geometrie v oživené části 
labsko-železnohorské zlomové zóny, a tedy za deformace typu nucených vrás (Stearns, 1978). Během 
existence křídové pánve fungoval železnohorský zlom jako významná součást labsko-železnohorské 
zlomové zóny ve smyslu Uličného et al. (2009a).  

Podle Valečky (1989) železnohorský zlom probíhá převážně v osní části „synklinály Dlouhé meze“, ze 
které se tak uchovalo většinou jen jz. křídlo. Toto předpokládané „křídlo“, které má charakter 
monoklinály ukloněné mírně pod úhlem 1-2° k SV, k železnohorskému zlomu, lze považovat za 
výsledek lokální flexurní kompenzace zatížení podložního bloku hmotou násunu, nikoli nutně za 
křídlo starší synklinální struktury. Takovéto úklony směrem k železnohorskému zlomu vidíme i na 
řezu SZ1. Oblast křídy Dlouhé meze je postsedimentárně příčně porušena několika zlomy o skoku do 
35 m. Tyto zlomy (běstvinský, malečský, blatnický, liblický, studenecký, ranský, hlubocký) rozdělují 
oblast na hydrologicky oddělené kry (Smutek 1988a,b,c). 





 
 

 

 

 

Obr 4-7: Geologický řez SZ_1 
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4.2. HYDROLOGIE (SRÁŽKO – ODTOKOVÝ VZTAH) 

HGR 4320 náleží třem dílčím povodím: horní Doubravě (59 % plochy rajonu), horní Cerhovce (13 % 
plochy rajonu) a horní Sázavě (28 % plochy rajonu). Vodní tok horní Doubravy je páteřním tokem 
střední a severozápadní části vodopisné sítě v rajonu. Jihovýchodní část rajonu je odvodňována horní 
Sázavou po malou vodní nádrž Velké Dářko.  

Odtok z území je dlouhodobě monitorován vodoměrnou stanicí ve správě ČHMÚ Doubrava – Bílek. 
Vodoměrná stanice je zároveň nejvýznamnějším ze tří uzávěrových profilů rajonu. Plocha jejího 
povodí je 65,5 km2. Vodoměrná stanice Bílek na Doubravě (0630) uzavírá povodí téměř na hranci 
rajonu, nicméně levobřežní část povodí leží vně rajonu. 

Plocha hydrogeologického rajonu je 65,7 km2 s tím, že překryv s plochou povodí referenční stanice 
činí 59 %. Průměrná nadmořská výška HGR 4320 je 608 m n. m. 

Základní hydrologické údaje ve stanicích Bílek na řece Doubravě uvádí Tabulka 4-1. 

 

Tabulka 4-1: Hydrologické údaje za období 1931 – 1960  

Vodní tok stanice plocha povodí 
(km2) 

průměrný roční 
průtok (m3/s) 

270 denní průtok 
(m3/s) 

specifický povrchový odtok 
(l/s/km) 

Doubrava Bílek 65,49 0,73 0,24 11,1 

 

Dlouhodobý průměrný podzemní odtok se v zájmovém území pohybuje mezi 2  l/s.km2  až 3  l/s.km2 
(Krásný et al. 1981) v závislosti na množství srážek, morfologii a vegetačním pokryvu.  

 

V RÁMCI PROJEKTU BYLA ZŘÍZENA NÁSLEDUJÍCÍ POZOROVÁNÍ: 

 M-5 (4320, 4330) Cerhovka (Podmoklany) 

 M-14 (4320) Městecký potok (Krucemburk) 

 M-9 (4320) Doubrava (Hluboká u Krucemburku) 
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PROMĚNLIVOST SRÁŽEK NA PLOŠE HGR 
 

 

 

Obr. 4-8: Výškopis [m n. m.]. Obr. 4-9: Průměrné roční srážkové úhrny (1981-2010) 

 

Tabulka 4-2: Vývoj srážkových úhrnů 

období 
1961-1980 1981-2010 2001-2010 

[mm] [mm] dif.[-] [mm] dif.[-] 
.HGR 790.08 828.08 1.05 897.88 1.08 
povodí Doubrava (Bílek) 778.14 815.57 1.05 884.31 1.08 

 

Tabulka 4-3: Vývoj teploty 

období 
1961-1980 1981-2010 2001-2010 

[°C] [°C] dif.[-] [°C] dif.[-] 
.HGR 6.27 6.88 0.61 7.27 0.39 
povodí Doubrava 6.32 6.93 0.61 7.32 0.39 

 
V tabulkách 4-2 a 4-3 jsou uvedeny průměry srážek a teploty vzduchu za období 1981-2010, 
porovnané s průměry za období 2001-2010 a 1961-1980 pomoci poměrů hodnot (u teplot vzduchu 
rozdílů hodnot). Posuzovány byly průměrné roční hodnoty z hlediska výskytu trendu za období 1961 – 
2010. Hladina významnosti testů byla zvolena 0.05. Lze konstatovat, že průměrná teplota vzduchu 
v HGR 4320 roste. 

Srážkové úhrny na HGR 4320 

 Nebyl indikován statisticky významný trend. 

Teplota na HGR 4320 

 Byl indikován statisticky významný trend s gradientem 0.03°C za rok. 
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MĚŘENÍ POSTUPNÝCH PROFILOVÝCH PRŮTOKŮ VE VODOPISNÉ SÍTI 

Pro identifikaci významnějších příronových úseků a úseků s poklesem průtoků byly zrekapitulovány 
výsledky některých dřívějších hydrologických měření metodou postupných profilových průtoků 
(PPP) ve vodopisné síti hydrogeologického rajonu. Soubor výsledků byl rozšířen o nová aktuální 
měření uskutečněná v letech 2013 až 2015 shodnou metodou. Dřívější i nová aktuální měření byla 
uskutečněna Vlčkem v období 1983 až 2015.  

V rámci dřívějších hydrogeologických průzkumů regionálního i lokálního charakteru byly proměřeny 
podélné průtokové profily na Doubravě a na větším počtu jejich menších zejména pravostranných 
přítoků. Z většího počtu uskutečněných měření byla vybrána ta, která jsou pro hydrometrované vodní 
toky referenční, t. j. 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 Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) byly následně 
tyto měřené průtoky v účelových profilech PPP převedeny na jednotnou odtokovou zabezpečenost 
Q290d, která přibližně odpovídá 70procentní zabezpečenosti základního odtoku QZ70%.  

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 pokračující 
vývoj odběrů podzemních vod v území a na změny v těchto odběrech. 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. Zvolené hydrometrické profily pro charakterizování 
základního odtoku z území sestavené podle archivních údajů zahrnují vcelku rovnoměrně a 
reprezentativně celou vodopisnou síť HGR 4320. Proto byly v daném případě rozsah a umístění těchto 
hydrometrických profilů zachovány. Hydrologický průzkum provedla, zdokumentovala a vyhodnotila 
firma Vodní zdroje Chrudim, spol. s. r. o. 

Měření byla uskutečněna v říjnu 2013, v září 2014 a v srpnu 2015 metodou rychlostního pole 
s využitím elektroindukčního hydrometrického přístroje NUTILUS 2000. Proměřeno bylo celkem 2 x 
18 profilů ve vodopisné síti. Odtok povrchových vod z území byl v dny měření ustálený a měřené 
průtoky nebyly ovlivněny žádným druhem okamžité lidské činnosti. Měřené průtoky náležely podle 
referenční hydrologické stanice ve správě ČHMÚ Doubrava – Bílek pásmu odtokových 
zabezpečeností v rozmezí Q290d až Q364d. Pro účel rebilance zásob podzemních vod tak byly dobře 
interpretovatelné. 

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. 
Nejvýznamnější přírony podzemních vod byly dříve i nyní zjištěny na Doubravě od hráze 
rybníka Řeka po Nové Ransko v ř. km 83,26 až ř. km 76,91. Zde v úseku délky 6,4 km byl 
v oboru Q290d opakovaně ověřen příron podzemních vod v množství okolo 60 l/s. Méně významné 
příronové úseky byly ověřeny na Štírovém potoce nad rybníkem Řeka a na Sázavě nad Velkým 
Dářkem. 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 přitom dlouhodobě 
zakleslá po úroveň tohoto dna. 

Množství příronů podzemních vod odvodňujících se do vodopisné sítě je v průběhu roku významně 
rozkolísané s tím, že ve vlhkých obdobích je několikanásobně vyšší než ve velmi suchých obdobích, 
kdy jsou tyto přírony nízké až velmi nízké. Základní odtok ve vodopisné síti při zabezpečenosti 50 % 
je uveden na na Obr. 4-10. 



Rebilance zásob podzemních vod                             ID EIS 10051606-SFŽP 
 

38 

 

 
Obr. 4-10: Základní odtok ve vodopisné síti HGR 4320 při zabezpečenosti 50 % 
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4.3. HYDROGEOLOGIE 

Z geologické stavby rajonu 4320 vyplývá, že je v této oblasti možno vymezit dva hydrogeologické 
celky I. řádu – pánevní zvodněný systém vázaný na křídové sedimenty a hydrogeologický masív 
v horninách krystalinika (styk kutnohorského a ohebského krystalinika v podloží křídy, 
moldanubikum, železnohorský pluton, ranský masiv, svratecké krystalinikum). Oba tyto základní 
hydrogeologické celky se navzájem odlišují hydraulickými vlastnostmi, hydrogeologickou funkcí 
hornin, charakterem zvodněných systémů a zákonitostmi proudění podzemních vod. V následujícím 
textu se zabýváme pánevním zvodněným systémem vázaným na křídové sedimenty, který je 
z vodárenského hlediska významným pro zásobování aglomerací Chotěboř – Golčův Jeníkov – 
Havlíčkův Brod. Část vody je převáděna na Chrudim. 

Křída Dlouhé meze tvoří cca 30 km široký a 1 km – 4 km dlouhý SZ-JV protáhlý denudační relikt 
křídových uloženin na jz. úbočí Železných hor. Souvislý pás křídových uloženin je zhruba ve své 
polovině v oblasti Podmoklan přerušen výchozy krystalinika. V této oblasti leží hranice mezi jižním 
rajonem 4320 Dlouhá mez – jižní část a rajonem 4330 Dlouhá mez – severní část. Ke specifiku rajonu 
patří tektonické omezení křídových sedimentů probíhající při jejich sv. hranici, kterou kopíruje průběh 
železnohorského zlomu. Železnohorský zlom má charakter přesmyku s plochou ukloněnou k SV, 
výška zdvihu Železných hor  se pohybuje od 100 m do 400 m.  

 

VYMEZENÍ KOLEKTORŮ A IZOLÁTORŮ 

Krásný (2012) kolektor A popisuje jako hlavní (řídící) kolektor, slínovcům bělohorského souvrství je 
přisuzována role izolátoru. Spongilitické slínovce a prachovce s pískovci jizerského souvrství tvoří dle 
autora málo rozsáhlý přípovrchový kolektor (kolektor C).  

Bližší poznání hydrogeologické struktury Dlouhé meze přinesly výsledky regionálního 
hydrogeologického průzkumu Dlouhé meze (Smutek a kol. 1988). Na lokalitách Horní Studenec – 
Podmoklany – Branišov autoři potvrzují vodárenský význam glaukonitických pískovců a prachovců 
jizerského souvrství, příp. propojeného kolektoru vázaného na jizerské souvrství a bělohorské 
souvrství ve vývoji spongilitických  slínovců – prachovců. 

Kolektor A 

Kolektor A je v rajonu téměř souvisle rozšířen, s výjimkou Starého Ranska a severního okolí 
Krucemburku, kde na podložní izolátor – hydrogeologický masív – nasedají slínité prachovce 
bělohorského souvrství. Rozsah, mocnosti a vývoj je výrazně ovlivněn elevacemi podložního 
reliéfu, nejvyšší mocnosti jsou zaznamenány v okolí Horního Studence, mezi rybníkem Řeka a 
Křížovou a v okolí Radostína. Cenomanské sedimenty se směrem k osové části struktury Dlouhé meze 
noří pod nadložní svrchnokřídové sedimenty. Celková mocnost kolektoru A vymezená dle litologie 
z geologických, popř. strukturních vrtů se pohybuje v rozmezí od 0 m do 40 (45) m – maxima 
mocnosti jsou dle vrtné prozkoumanosti v okolí Nového a Horního Studence.. Izolonie povrchu 
kolektoru A jsou uvedeny na Obr. 4-5, Obr. 4-11, izolinie podloží křídových sedimentů na Obr. 4-12. 

Ve vertikálním smyslu je kolektor A ohraničen podložním izolátorem (zvětralé pásmo podložních 
krystalinických hornin o mocnosti prvých metrů) v nadloží pak I. mezilehlým izolátorem A/B o 
mocnoti 0,5 m – 2,0 m charakteru glaukonitických jílovců. Kolektor A je litologicky tedy vymezen 
mocností peruckokorycanského souvrství s tím, že do mocnosti kolektoru je započítána i mocnost 
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vrstev v nekolektorském vývoji (jílovce a prachovce peruckých vrstev, místy s výskytem uhlí), která 
většinou nepřekračuje prvé metry. 

Pozn.: V rámci cenomanského kolektoru lze teoreticky vymezit existenci dvou dílčích zvodní vázaných 
na perucké a korycanské vrstvy oddělených vrstvou bituminosních prachovců – jílovců; vzhledem 
k jejich nejasnému rozšíření a lokálnímu výskytu) tuto polohu nevyčleňujeme.  

Perucké vrstvy sestávají z jednoho či dvou do nadloží zjemňujících cyklů ve vývoji slepenců, 
pískovců, prachovců a jílovců (místy uhelných). V okolí Starého Ranska a severně od Krucemburku 
jejich výskyt není doložen, na krystalinické podloží nasedají již sedimenty bělohorského souvrství. 
V jihovýchodní části u rybníka Velké Dářko dosahují mocností do 25 m (vrt RA-1, 26 m).  

Korycanské vrstvy jsou charakteristické střídáním různě zrnitých glaukonitických pískovců bez 
ostrých litologických hranic o mocnosti až 25 m (vrt ŽD-1, 22,5 m), při bazální části jsou zjištěny 
místy přechody do jílovitého vývoje.  

 

 
Obr. 4-11: Izolinie povrchu kolektoru A (m n. m.) 
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Obr. 4-12: Izolinie podloží kolektoru A (m n. m.) 

Poloizolátor B 

Sedimenty spodního turonu nasedají na podložní cenomanské sedimenty, příp. při jejich absenci na 
krystalinikum (např. u Starého Ranska). Na povrch vychází zejména v erozních údolích např. 
Cerhovky, kde bylo v historii založeno několik pramenních jímek pro vodárenské zásobování 
(Maturovy prameny). Tyto polohy jsou vázány na jemnozrnné pískovce a písčité prachovce se 
spongilitickou komponentou. Primární litologii následnými diagenetickými procesy (kalcifikace, 
silicifikace) nepříznivě ovlivňuje pórovitost (ef. pórovitost do 5 %, Smutek et al., 1988). Propustnost 
těchto sedimentů je především puklinová s tím že vyšší stupeň rozpukání lze registrovat v blízkosti 
přechodu bělohorského a jizerského souvrství. Prozkoumanost bělohorského souvrství je nízká, 
obvykle bylo testováno v rámci hydrogeologických průzkumů na kolektor A. Bělohorské souvrství je 
zastoupeno prakticky v celém území, maximální mocnosti se předpokládají v osové části synklinály, a 
to kolem 40,0 m (vrty ŽD-1, V-7B; vyšší mocnosti mohou signalizovat již přítomnost 
střednoturonských sedimentů pásma V-VIII ve smyslu Soukupa 1956). 

Významnější role bělohorského souvrství, která se vyznačuje kolektorskými vlastnostmi, byla 
ověřena v severozápadní části rajonu, v oblasti Horního Studence. Puklinově propustné (až pseudokras 
– výskyt kaveren) prachovce tvoří přírodně propojený systém kolektorů B+C, kdy dochází k přetékání 
z nadložních pískovců – prachovů jizerského souvrství. Kolektor B+C je jímán řadou jímacích štol a 
pramenních jímek v oblasti Studenecka (štola Sušárna, štola Kostel, Maturovy prameny). Kolektorské 
vlastnosti byly dokumetovány vrtem 4320_01B Horní Studenec, kde specifická vydatnost vrtu činila 
přibližně 2 l/s/m.  

Ve vertikálním smyslu je poloizolátor B ohraničen I. mezilehlým izolátorem A/B o mocnosti 0,5 m – 
2,0 m charakteru glaukonitických jílovců. Určení jeho celkové mocnosti je problematické z důvodu 
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možné absence II. mezilehlého izolátoru B/C slínitého charakteru (pásmo V-VII). V období vyšších 
srážkových úhrnů a tání sněhu dochází dále u zdroje štola I, která je nejvydatnějším zdrojem, 
k dvojnásobnému až trojnásobnému epizodnímu navýšení množství vody. Toto navýšení je způsobeno 
přetékáním z puklinově porušených prachovců kolektoru B do kolektoru A. Mezilehlý izolátor je zde 
tektonicky porušený. 

Kolektor C 

Sedimenty jizerského souvrství vyplňují osovou část synklinály jihovýchodního uzávěru Dlouhé meze 
a ukončují vrstevní sled svrchnokřídových sedimentů. Petrograficky velmi blízká skladba 
se sedimenty bělohorského souvrství je příčinou obtížného vedení hranice mezi bělohorským a 
jizerským souvrstvím, místy byla tato hranice (především v rajonu Dlouhá mez – severní část) 
interpolována na základě hydrogeologických údajů (piezometrických úrovní hladin).  

Sedimenty jizerského souvrství tvoří výplň morfologických elevací (mezi Radostínem a Malým 
Dářkem, a dále výraznou terénní elevaci mezi Bílkem a Podmoklany).  

V jizerském souvrství jsou vyčleněny dvě části: spodní – faciálně podobnou bělohorskému souvrství 
ve vývoji spongilitických prachovců – slínovců o mocnosti do 25,0 m (pásmo VIII) a vyšší – ve vývoji 
jemnozrnných glaukonitických pískovců o téže maximální mocnosti (pásmo IX). 

Pozn.: V oblasti Hornostudenecka a Podmoklan byly v minulosti vybudovány firmou Chmelík (1926 – 
1943) technicky vynikající vodní díla (zářezy, štoly) jejichž komplexní dokumentace se nezachovala. 
V následných letech byly vybudovány další vodní díla podchycující především vrstevní prameny 
kolektoru A. Mezi ně patří štola u Podmoklan (kolektor A), prameniště – jímací území Studenec 
sestávající ze soustavy pramenních jímek, které odvodňují dle pozice kolektor C+B.  

Z hlediska koncepčního hydrogeologického modelu bylo provedeno spojení kolektoru B a C 
z důvodu lokálního propojení obou kolektorů a to především ve vodárensky významné severozápadní 
části rajonu.  

Nadložní kvartérní sedimenty jsou tvořeny zvětralým eluviem sedimentů jizerského souvrství 
v případě jejich prachovitého příp. slínitého vývoje a lokálně deluviálně-fluviálními sedimenty 
charakteru jílů, náplavových hlín, jílovitých písků. V oblastech deluviálních sutí,kamenných moří, 
příp. eluviálně – fluviálních sedimentů s převahou štěrkovito písčité složky je předpoklad přímé 
infiltrace z kvartérního kolektoru. 

 
Kolektor kvartérních  sedimentů (včetně pásma přípovrchového rozpojení)   
Kvartérní pokryv svrchnokřídových sedimentů tvoří eluviální sedimenty charakteru jílovotopísčitých 
hlín, deluviální sedimenty a fluviální písčitoštěrkovité sedimenty, místy s terasovým vývojem 
(Doubrava). Kvartérní sedimenty s pásmem povrchového rozpojení podložních svrchnokřídových 
hornin do hloubek 10,0 m – 15,0 m tvoří vrstvu s kolektorskými vlastnostmi. V tomto případě se jedná 
o mělký oběh podzemní vody. Kolektor kvartérního pokryvu a pásma přípovrchového rozpojení je 
odvodňován v místě erozních bází přírony do povrchových toků.    

Monitorovací objekty na hlubinný oběh podzemních vod nejsou v území provozovány.  
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HYDROGEOLOGICKÉ VLASTNOSTI HORNIN  
Podloží křídy – krystalinikum = hydrogeologický masív 

Společným znakem hornin krystalinika je puklinová porozita s proměnlivým podílem průlinové 
porozity v zóně přípovrchového rozpojení a rozpukání hornin. Konkrétní výše puklinové propustnosti 
závisí zejména na charakteru zvětralin, rozevření a výplni puklin, méně pak na petrografické 
charakteristice jednotlivých horninových typů.  

Jediný významnější kolektor je v území rozšíření hydrogeologického masívu vázán na zónu zvětralin a 
přípovrchového rozpojení puklin, probíhá víceméně konformně s povrchem terénu a jeho mocnost 
nepřesahuje první desítky metrů. Na tento kolektor je vázána skupina mělkých zvodní, jejichž dotace 
se uskutečňuje přímou infiltrací atmosférických srážek v celé ploše výskytu kolektoru v závislosti na 
propustnosti kvartérního pokryvu a zvětralinového pláště. K lokálnímu zvýšení mocnosti tohoto 
kolektoru dochází zejména v místech prostorově omezených vložek některých propustnějších hornin a 
v tektonicky predisponovaných zónách – zde dominuje puklinová propustnost neomezující se jen na 
připovrchovou zónu – v rámci rajonů 4320 a 4330 např. viz Štola u kostela, Štola MNV v Horním 
Studenci, u Kladrub, vrt RĚ-3 aj. 

Hladina podzemní vody je převážně volná, k jejímu lokálnímu napětí dochází v případě překrytí 
kolektoru kvartérními eolickými nebo hlinitými deluviálními sedimenty. Proudění podzemní vody je 
lokální, odvodnění probíhá nejčastěji skrytým příronem do uloženin údolních niv nebo přímo do toků.  

K částečnému odvodnění dochází prostřednictvím rozptýlených pramenních vývěrů, méně časté 
soustředěné pramenní vývěry jsou často vázány na výrazné morfologické změny terénu nebo na 
tektonické linie.  

Hydraulické parametry hornin krystalinika jsou převážně nízké, jejich porovnáním je zřejmé, že 
neexistují zásadní rozdíly mezi různými horninovými typy. Analogicky s ostatními listy na území 
CHKO Žďárské vrchy lze očekávat platnost závěrů Michlíčka (1982), který se zabýval detailní 
statistickou analýzou transmisivity hornin krystalinika ve v. části Českomoravské vrchoviny a 
prokázal, že výrazněji než vliv rozdílné litologie se uplatňuje vliv hydrogeologické pozice a stupně 
zvětrání a rozpukání hornin. 

V oblasti rozšíření hydrogeologického masívu převládá podle klasifikace Krásného (1986) nízká 
transmisivita, hodnoty indexu transmisivity Y se pohybují v rozsahu 4,0 – 5,0, čemuž odpovídá odhad 
koeficientu transmisivity T v rozmezí 10-5 – 10-4 m2/s. Tato výše transmisivity dává předpoklady 
pouze pro realizaci jednotlivých nepravidelně využívaných odběrů podzemní vody pro místní 
zásobování. Příznivější podmínky jsou v depresních částech terénu vyplněných deluviofluviálními 
sedimenty, kde lze očekávat střední transmisivitu, která umožňuje rozptýlené, většinou nevelké odběry 
pro místní zásobování.  

Prostředí hydrogeologického masivu je typické relativně vyšší propustností zvětralinového pláště ve 
srovnání s jeho hlubšími partiemi. Propustnost masivu je úměrná charakteru zvětralin, intenzitě a 
hloubkovém dosahu zóny zvětrání a stupni tektonického porušení. Významným faktorem ovlivňujícím 
transmisivitu je vedle propustnosti zejména morfologická pozice jímacích objektů vůči drenážní bázi, 
neboť vrty situované v údolích mají zpravidla vyšší specifické vydatnosti, což je obvykle podmíněno 
větší mocností deluviofluviálních a deluviálních sedimentů a často i tektonickou predispozicí údolí 
(např. Oudoleňského, Jitkovského a částečně i Borovského potoku). Z analýzy malého počtu 
dostupných údajů o hydraulických parametrech horninového prostředí nelze vyvozovat zásadní rozdíly 
mezi jednotlivě vyčleněnými regionálně-geologickými jednotkami krystalinika. Jak dokumentují níže 
uvedené tabulky mají jednoznačně příznivější podmínky pro oběh podzemních vod pánevní sedimenty 
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křídy Dlouhé meze, případně i fluviální písčité sedimenty Doubravy, do kterých se částečně odvodňují 
křídové sedimenty a okolní hydrogeologický masiv. V oblasti hydrogeologického masivu jsou 
příznivější podmínky pro oběh podzemní vody pouze lokálně v pásmu podpovrchového rozvolnění 
hornin.  

 
Tabulka 4-4: Přehled hydraulických parametrů horninového prostředí podle geologických jednotek v okolí 

zájmového území (podle Kadlecové 2006, list 23-222 Krucemburk) 

 

hloubka 
vrtů a 

studní  (m) 

index transmisivity Y specifická vydatnost 
(l/s/m) 

variační rozpětí 
koeficientu 

transmisivity 
T  (m2/s) 

n 
min max prům med sY min. max. med. 

krystalinikum souhrnně 22 5,0-81,0 2,8 5,4 4,4 4,3 0,74 0,0007 0,280 0,018 4,6.10-6-1,3.10-4 
hlubší partie krystalinika 16 9,0-81,0 2,8 5,4 4,2 4,2 0,66 0,0007 0,280 0,039 3,5.10-6-7,2.10-5 

připovrchová zóna 
krystalinika 6 5,0- 9,0 4,1 5,4 4,6 - 0,4 0,0120 0,268 - 1,6.10-5-1,0.10-4 

plášť železnohorského 
plutonu - 4,4 - 0,67 - - 1 5,0 5,4 0,2700 5,4.10-6-1,2.10-4 

strážecké moldanubikum 4,1 5,4 4,4 - 0,61 0,0125 0,277 - 3 8,0-78,0 6,2.10-6-1,0.10-4 
svratecké a poličské kryst. 7 5,0-80,0 3,8 5,0 4,5 4,7 0,40 0,006 0,090 0,050 1,3.10-5-7,9.10-5 

vitanovské souvrství 6 9,0-13,0 2,8 4,4 3,96 - 0,47 0,0006 0,023 - 3,1.10-6-2,7.10-5 
ranský masiv 6 9,0-15,0 3,5 4,7 4,2 - 0,46 0,003 0,056 - 6,0.10-6-5,0.10-5 

Křída Dlouhé meze 15 3,0-80,0 4,0 6,3 5,3 5,1 0,59 0,0108 2,1 0,123 5,1.10-5-7,8.10-4 
n – počet hodnot souboru; min – minimální hodnota; max – maximální hodnota; prům – průměr; med – medián;  sY – 
směrodatná odchylka od průměru (u souboru statisticky nehodnotitelných odpovídá minimálnímu a maximálnímu Y),  

 

Hydrogeologické vlastnosti sedimentů svrchní křídy 

V oblasti Dlouhé meze je v křídových sedimentech vyvinut pouze jeden regionálně významný 
kolektor, a to kolektor A, vázaný na průlinovo-puklinově propustná hrubá klastika cenomanu. 
V nadložních souvrstvích spodního a středního turonu jsou lokálně vyvinuty kolektory B a C vázané 
nejen na pískovce ve svrchních částech do nadloží hrubnoucích cyklů, ale i na prachovito-písčité, 
silicifikované spikulitové slínovce až spongility.  

Bazálním kolektorem A této části struktury je perucko-korycanské souvrství (slepence, pískovce a 
jílovce) s průlinovo-puklinovou porózitou. Bazální kolektor vyplňuje deprese předkřídového reliéfu a 
na území rajonu se vyskytuje v celé ploše výskytu pánevních sedimentů. V místech výchozů kolektoru 
A na styku s ranským masivem při j. okraji území rajonu má kolektor volnou hladinu podzemní vody. 
V centrální části pánve, kde je překryt bělohorským  i jizerským souvrstvím, je hladina podzemní vody 
napjatá.  

Izolátor A/B tvoří plastická poloha glaukonitických jílovců při bázi bělohorského souvrství. U 
kolektorů B a C převážuje puklinová porózita. U kolektoru B je hladina volná, případně  subartéská a 
u kolektoru C pak výhradně volná.  

Na SV jsou křídové sedimenty Dlouhé meze odděleny od krystalinika Železných hor železnohorským 
zlomem, který má z hlediska proudění podzemní vody obecně těsnící funkci. Je však porušen celou 
řadou příčných zlomů a puklin, které rozčleňují křídové sedimenty do bloků a umožňují infiltraci 
podzemních vod z hydrogeologického masívu v horninách krystalinika do křídových sedimentů a 
zároveň predisponují vodní toky. Podél některých z těchto zlomů došlo ke stupňovitému poklesu 
jednotlivých ker ve směru od JV k SZ, přičemž k poklesům o 10 až 30 m došlo vždy v sz. části. 
V okolí těchto poruch v přízlomových partiích dochází k potlačení samostatnosti a regionálního 
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průběhu jednotlivých kolektorů. Mimo tato predisponovaná místa lze rozlišit vícekolektorový systém 
s relativně samostatnými kolektory A, C, případně A, B a C.  

Pruh křídových sedimentů v území Dlouhé meze je rozdělen na dva hydrogeologické rajóny – 4320 
Dlouhá mez, jižní část a 4330 Dlouhá mez, severní část. Tyto rajóny jsou odděleny v prostoru mezi 
Podmoklany a Sloupnem, kde v důsledku denudace byly křídové sedimenty zúženy na minimum a 
pokračují pouze ve velmi úzkém pruhu na pravém břehu Cerhovky.  

Celý průběh Dlouhé meze od JV k SZ má výškový rozdíl 300 m. Toto převýšení je dáno celou řadou 
příčných tektonických linií. Tyto se morfologicky projevují hlubokými údolími v Železných horách, 
jejich průběh do křídových sedimentů pak vyznívá v ploché údolní rýhy. Kombinací směrných poruch 
s příčnými pak dochází ke vzniku víceméně izolovaných „ker“ (Smutek 1988).  

Povrch křídových sedimentů má mezi Velkým Dářkem a Starým Ranskem výškový rozdíl terénu 70 
až 105 m. Výše uvedený rozdíl je pravděpodobně podmíněn i existencí příčných zlomů tzv. hlubocký 
a ranský (Vachtl 1979), které zasahují do křídy a částečně vymezují kry Křížová, Radostín a v. okraj 
kry Horní Studenec.  

 

Tabulka 4-5: Jednotlivé kry v rajonu 4330 ve směru od JV (na základě podkladů Smutka 1988) 

 HG  
prostředí 

Kra Radostín Křížová/ 
Krucemburk 

Horní Studenec 

  mocnost mocnost mocnost 
Kj kolektor (až izolátor) C bezvýznamný bezvýznamný  

25 
40-50 

 izolátor C/B      
Kb kolektor (až izolátor) B  16-37 ~40   30-35 
 (polo)izolátor B/A (IIIa) 0,5-2  -1,5  0,3-2  
  kol.A(k)  5-222,5  1-17,5  8-25  
Kpk kolektor A iz.A(k/p)  21-57 -15 -39,5  0-24,8 -40 
  kol.A(p)  -30  10-18  0-10  
krystalinikum kol./iz.   tektonika zvětraliny 7m 
 
Kj – jizerské souvrství, Kb – bělohorské souvrství, Kpk – perucko-korycanské souvrství (cenoman), (K) – korycanské vrstvy, 
(p) – perucké vrstvy, iz.A(k/p) – značí dílčí izolátor mezi korycanskými a peruckými vrstvami 

 
Tabulka 4-6: Statistické charakteristiky specifické vydatnosti a transmisivity křídových sedimentů na 

mapovém listu 23-221 Ždírec nad Doubravou (Kadlecová 2005) 

Kolektor n specifická vydatnost (l/s.m) index transmisivity Y 
min max x med min max x x med s 

kvartér Doubravy 1 0,380   5,6     
kolektor C 5 0,001 0,195  4,4 4,8    
kolektor B 8 0,001 1,000  4,2 6,0 5,1 5,1 0,67 
kolektor A 5 0,079 3,226  4,9 6,5    
křída Dlouhé meze 18 0,001 3,226 0,096 1,8 6,5 5,0 5,0 1,00 
n - počet hodnot souboru, min - minimální hodnota, max - maximální hodnota, x - průměr, x med - medián, s -  směrodatná 
odchylka 

 

Jak dokumentuje Tabulka 4-6, tak lze statisticky hodnotit kolektor B bělohorského souvrství, kde se 
průměrná hodnota indexu transmisivity pohybuje okolo 5,1 se směrodatnou odchylkou souboru 0,67, 
což představuje variační rozpětí koeficientu transmisivity 2,7.10-5-5,9.10-4 m2/s. Kolektor A vykazuje 
na západě rajonu 4320  střední až vysokou transmisivitu a kolektor C jen nízkou transmisivitu ve 
smyslu klasifikace Krásného 1986, 1990. Kolektory A a B vykazují v rámci celého rajonu 4320 nízkou 
až vysokou transmisivitu a kolektor C jen nízkou transmisivitu. 
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Nejvyšší hodnoty koeficientu transmisivity kolektoru A 1.10-3 až 6.10-3 m2/s lze očekávat v místech 
částečného odvodnění u Starého Ranska v osové části pánve tj. mezi Starým Ranském a Ždírcem nad 
Doubravou, mezi rybníkem Řeka a Ranským rybníkem.  

Obdobně vzrůstá i koeficient transmisivity kolektoru B od Radostína k SZ v kře Radostín. V prostoru 
odvodnění kolektoru B do rybníku Řeka, lze v prostoru mezi výše uvedeným rybníkem a silnicí 
Krucemburk – Hluboká až po zaříznuté údolí Štírového potoku v kře Křížové předpokládat 
transmisivitu  vysokou a v místě přirozeného odvodnění až velmi vysokou.  

Podrobnější rozbor hydraulických parametrů křídových kolektorů je uveden v kapitole 5. 

 

Přehled proudění podzemní vody v křídě 

K infiltraci srážek do sedimentů bělohorského a jizerského souvrství dochází v celé ploše jejich 
výchozů. K dotaci bazálního křídového kolektoru A  (částečně i kolektoru B) dochází zejména ve v. 
části struktury, a to i z krystalinika. V kolektoru C je hladina podzemní vody volná a probíhá více 
méně konformně s povrchem terénu. K doplňování kolektoru C dochází v celé ploše jeho výchozů 
výhradně infiltrací atmosférických srážek. Kolektor C se odvodňuje zpravidla soustředěnými vývěry 
podzemní vody  v místech lokálních drenážní bází. 

Na dotaci pánevní struktury se podílí i přítoky podzemní vody z přilehlého hydrogeologického masivu 
(resp. krystalinikum) až po hranice orografického povodí Doubravy na s., sv., j. a jz. okraji křídových 
sedimentů. Přítoky vody z oblasti ranského masivu a kutnohorského krystalinika jsou minimální, což 
dokumentuje vodnatost přítoků Doubravy z výše uvedené části hydrogeologického masivu. 

Regionální směr proudění podzemní vody kolektoru A i  kolektoru B směřuje v převážné části rajonu 
k ZSZ. K částečnému odvodnění bazálního kolektoru A dochází do fluviálních sedimentů Doubravy v 
oblasti Starého Ranska a dále na sz. okraji struktury u Bílku a Podmoklan. K částečnému odvodnění 
bělohorského souvrství dochází při sz. ukončení dílčí hydrogeologické pánve mezi Bílkem a 
Podmoklany. V Horním Studenci a u Podmoklan v místech krystalinického prahu se pro vodárenské 
účely jímá kolem 40 l/s podzemní vody z kolektorů A a B. Kolektory A a B lze vodohospodářsky 
využívat pro větší až soustředěné odběry podzemních vod, neboť dle klasifikace Krásného 1986 a 
1990 mají transmisivitu střední až vysokou. Příkladem je zachycení pramene odvodňujícího kolektor 
B na sz. okraji rybníka Řeka nebo jímání v oblasti Horního Studence.  

Formou pramenních zářezů, štol a pramenních jímek jsou podchyceny vrstevní prameny vázané na 
vápnité pískovce jizerského souvrství (kolektor C: Němcovy prameny, Culkovy prameny) a dále na 
puklinově-propustné spongilitické slínovce a vápnité prachovce bělohorského souvrství (štola 
Sušárna). Vzhledem k tomu, že v oblasti Horního Studence není dle Smutka (1988) vyvinut druhý 
mezilehlý izolátor B/C, lze předpokládat přetékání z lokálně vyvinutého kolektoru C do kolektoru B. 
Z hlediska bilančního řešení byl proto vymezen kolektor CB (C+B), kde jsou zahrnuty rovněž 
kolektorské vlastnosti puklinově propustných slínovců a prachovců bělohorského souvrství.  

V jihovýchodní části rajonu mezi Křížovou a rybníkem Velké Dářko není poloizolátor B a lokálně 
vyvinutý kolektor C vodohospodářsky významný (s výjimkou ojedinělých zdrojů pro hromadné 
zásobování vodou např. studna S-1 u rybníka Řeka - poloizolátor B), kde dochází k vyklínění 
bělohorského i perucko-korycanského souvrství). 

Podrobnější prouděnáí podzemní vody v křídových kolektorech křídových kolektorů je uveden 
v kapitole 5.2. 
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4.4. HYDROCHEMIE 

Prostorový vývoj chemismu podzemních vod je důležitý pro systémovou analýzu oběhu podzemních 
vod. Hodnocení chemismu podzemních bylo  provedeno za použití chemických analýz převzatých 
z databáze ČGS z časového období od roku 1959 do roku 2011. V předané databázi objektů  a analýz 
(127 analýz z 99 objektů)  nebylo provedeno přiřazení objektů k exploatovanému kolektoru, údaje o 
kolektorech byly následně doplněny.  Vzhledem k nízkému počtu předaných analýz k bilancovanému 
kolektoru využitelných pro stanovení hydrochemického typu vody (38 analýz z 27 objektů kolektoru 
A) byly pro interpretaci chemismu kolektoru A a dále pro porovnání vodárensky využívaného 
kolektoru C využity údaje z  „hydrochemického deníku“  hydrogeologického průzkumu Dlouhé meze 
z r. 1988 (Vopatová in Smutek).   

Z hlediska systémové analýzy oběhu podzemních vod jsou dále důležité údaje o chemismu 
převáděných vod z přilehlého povodí části krystalinika. V připovrchové zóně krystalinika v okolí 
zájmového území převládají podzemní vody slabě kyselé až neutrální reakce, velmi měkké až středně 
tvrdé, typu Ca-HCO3SO4, Ca-SO4 a NaCa-HCO3 (dle obsahu 20 mval % neboli meq %) s proměnným 
obsahem iontů Na, Ca a SO4. Celková mineralizace se většinou pohybuje od 0,1 g/l až do 0,35 g/l. 
V oblasti výskytu moldanubických pararul a i pararul chotěbořské zóny se lokálně vyskytují  
podzemní vody s podílem chloridů.  Podzemní voda mělkého oběhu má lokálně vyšší obsahy iontů Fe  
(až 1 mg/l) než povoluje Vyhláška č. 252/2004 Sb. Mělká zvodeň vázaná na připovrchové pásmo 
krystalinických hornin je díky nízké pufrační schopnosti eluvií zvláště náchylná k znečištění a její 
chemické a fyzikální složení do značné míry odráží využití území, resp. osídlení, zemědělské 
využitíatd. Zemědělské hospodaření se odráží ve zvýšených obsazích dusičnanů a lokálně i amoniaku 
v podzemní voděve srovnání s hodnotami přirozeného pozadí. Není výjimkou, že koncentrace 
dusičnanů překračují limitní hodnotu  50 mg/l Vyhlášky č. 252/2004 Sb. 

Odlišné chemické složení mají podzemní vody vázané na ranský bazický masiv. Jejich chemická 
reakce je slabě kyselá (peridotity) až slabě zásaditá. Celková mineralizace dosahuje 0,1 až 0,3 g/l. 
Petrografická pestrost hornin ranského masivu vede ke vzniku několika typů podzemních vod 
(Chrobok 1975) Ca-HCO3SO4 (troktolity, peridotity) a Mg-HCO3 (olivinická gabra). Místy se 
vyskytuje vyšší obsah železa v podzemní vodě - Ranský Babylon (nyní již ukončená těžba 
sulfidických rud na šachtě Tereza). 

Převládajícím hydrochemickým typem podzemních vod v kolektoru A je hydrochemický typ 
CaHCO3, podřadně je zde zastoupen hydrochemický typ CaMg-HCO3, příp. Ca-HCO3SO4. V oblasti 
mezi Sobiňovem, Novým Ranskem a Horním Studencem je Vopatovou (in Smutek, 1988) 
dokumentováno postupné zvýšení celkové mineralizace z oblasti proudu o oblasti akumulace a 
odvodnění. Na profilu vrtů (JJV – SSZ) NR-1, HS-1, 4320_01A, DM-1A a štoly v Podmoklanech 
dochází k postupnému zvýšení celkové mineralizace z 235 mg/l (vrt NR-1) na 410 mg/l (štola 
Podmoklany – místo odvodnění kolektoru A). Jedná se o modelový příklad zvyšování celkové 
mineralizace od místa infiltrace k odběru a odvodnění kolektoru.  

Pozn.: Nejvydatnějším zdrojem v oblasti Horního Studence je štola Podmoklany, dlouhodobě nejnižší 
průtoky ve štole jsou registrovány cca 20,0 l/s, maximální měsíční odběry kolem mezi 45,0 l/s – 50,0 
l/s (březen-duben 1998). Maximální průtoky štolou se pohybují okolo 60 l/s (výjimečně).  Jedná se o 
krátkodobé epizodní záležitosti (několik dnů, výjimečně až 2 týdny), které reagují na rychlé tání sněhu 
příp. vyšší srážky. Maximální množství vody, které je až dvoj. až trojnásobkem násobkem minimálního 
množství, jsou způsobeny zvýšeným podílem vod ze spodnoturonského a příp. střednoturonského 
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kolektoru, který je v místě štoly přírodně propojen puklinovým systémem (lokálně mající krasový 
charakter).  

Pro podepření geneze vody ze štoly (A+B) jsou k dispozici vzorky vody, které byly odebrány v roce 
1987. Z hlediska obsahu dusičnanů a celkové mineralizace je voda jakýmsi “průměrem” mezi vodou z 
vrtu DM-1A, který jímá kolektor A a Maturovými prameny, které jímají bazální část spodnoturonského 
souvrství (B): 
Štola: dusičnany 17 mg/l až 20 mg/l, mineralizace 410 mg/l (3 vzorky) 
DM-1A: dusičnany 2 mg/l až 7 mg/l, mineralizace 340 mg/l (4 vzorky) 
Matura AB: dusičnany 18 mg/l až 25 mg/l, mineralizace 459 mg/l (4 vzorky) 

Hydrochemický typ Ca-HCO3SO4 je spolu s převládajícím hydrochemickým typem Ca-HCO3 
zastoupen ve střední části rajonu (Staré Ransko – Křížová V-7B, V-8, V-9), kde jsou dále 
v cenomanském kolektoru registrovány vyšší koncentrace železa (1,6 mg/l až 3,5 mg/l –V-7b, KA-1, 
KA-4). V jihovýchodní části rajonu ve vrtech RA-1, RA-2 (Radostín) zvýšené koncentrace železa 
nebyly registrovány.  

Jímanou vodu z kolektoru lze charakterizovat jako slabě kyselou až neutrální, měkkou až středně 
tvrdou s nízkým obsahem síranů. Z hlediska antropogenního znečištění nebyly v kolektoru 
registrovány vyšší koncentrace dusičnanů (do 10,0 mg/l) s výjimkou štoly v Podmoklanech (20 mg/l – 
40 mg/l).  

Pro hodnocení vodárensky exploatovaného kolektoru C v oblasti mezi Sobiňovem, Horním 
Studencem a Podmoklany byly využity pouze údaje Vopatové (in Smutek, 1988). Převládajícím 
hydrochemickým typem vod je hydrochemický typ Ca-HCO3SO4, podřadně je zde zastoupen 
hydrochemický typ CaMg-HCO3 SO4. 

Jímanou vodu z kolektoru lze charakterizovat jako slabě alkalickou až alkalickou, dosti tvrdou až 
středně tvrdou. Z hlediska antropogenního znečištění byly v kolektoru registrovány koncentrace 
dusičnanů (od 15,0 mg/l do 45,0 mg/l). Zvýšené koncentrace železa jsou registrovány pouze 
výjimečně 

 

MAPY HYDROCHEMICKÝCH TYPŮ 

Pro potřeby regionálního hodnocení bilancovaných hydrogeologických rajonů, případně oblastí byly 
jako vstupní informace využity existující výsledky chemických analýz převážně z jednorázových 
odběrů podzemní vody z archivu ČGS do roku 2013, dále analýzy z pramenů ČHMÚ, výsledky analýz 
z pramenů a  nových vrtů provedených v rámci projektu za období 2013 a 2015. Mapy byly 
konstruovány na základě hydrochemického typu, který vyjadřuje kationty a anionty přesahující 35 
mval%. Hranice 35 mval% byla zvolena pro jednoduchost chemického typu, který obsahuje jeden, 
nanejvýš pak dva kationty a anionty. Nižší hranice (např. 20 mval%) by pro zobrazení na mapě byla 
složitá a nepřehledná. Navíc hranice 35 mval% nejlépe odpovídá Alekinovu typu, který byl použit 
k hodnocení chemismu na starších mapách 1 : 200 000 vydávaných Ústředním ústavem geologickým 
v 80. letech 20. století. 

V rámci projektu byl ke všem vrtům dostupným z databáze projektu a obsahujícím chemickou analýzu 
podzemní vody, přiřazen reprezentující hydrogeologický kolektor (či izolátor) V rajonech základní 
vrstvy došlo k vyřazení vrtů s hloubkou menší než 10 m, analýz s analytickou chybou větší než 10 % a 
analýz s chybějící analýzou některé z makrosložek (mimo K a NO3). Z hodnocení chemismu 
podzemních vod v bilancovaných rajonech byly vyřazeny všechny analýzy starší roku 1960. 
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Tabulka 4-7: Počet relevantních analýz podzemní vody v HGR 4320 

Kolektor celkový počet analýz v databázi použité analýzy 
upravitelnost chemický typ 

A 6 6 5 
B 1 1 1 
C 0 0 0 
Připovrchová zóna 1 1 1 
Indikace znečištění 0 0  
celkem 10   

 

Hydrochemický typ podzemních vod na nákladě minima údajů dle 35 meq % (na rozdíl od 20 meq % - 
viz výše) je zcela jednotný Ca-HCO3 bez výjimky pro všechny křídové kolektory A, C+B.  

Celková mineralizace v kolektoru A je nízká až střední, 0,2-0,4 g/l. 
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Obr. 4-13: Chemický typ (35 meq%) podzemní vody v kolektoru A v HGR 4320 
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Obr. 4-14: Celková mineralizace (TDS) s chemickým typem podzemní vody v kolektoru A 
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Obr. 4-15: Chemický typ (35 meq%) podzemní vody v kolektoru C+B v HGR 4320 
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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 (3H) a 18O 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. 3H, 18O, CFC, SF6, 
14C, atd.). V projektu byly tyto stopovače použity pro určení střední doby zdržení a výsledky byly 
srovnány se staršími údaji. 

V rajonu 4320 Dlouhá Mez – jižní část bylo v roce 2011 provedeno 6 analýz podzemní vody na 
izotopy tritia.  

 

Tabulka 4-8: Výsledky izotopových analýz 

název lokality kolektor 
datum 
odběru 

3H (TU) +0,4 TU 
(SMODCH) 

Kožíškova louka – přívod do VDJ     u 
kostela 

kvartér + krystalinikum (dominantní) 1.7.2011 4,5 

Prameniště Hrachovec kvartér + spodní turon 1.7.2011 4 
Studna S-2 – podchycený pramen        u 

rybníka Řeka 
spodní turon 

  
Štola u kostela spodní turon 1.7.2011 8,8 

Němcovy prameny – S-2 spodní turon + (střední turon) 1.7.2011 13,7 
Němcovy prameny – S-1 spodní turon + (střední turon) 

Štola Podmoklany cenoman + (spodní turon) 1.7.2011 6,4 
Zářez u Branišova – zářez III 

– místo odběru – vodárna střední turon (spodní turon) 
1.7.2011 

 
6,4 

 

 

V hydrogeologickém rajonu se dle dostupných výsledků vyskytují vody s aktivitou tritia v rozmezí 4,9 
TU – 7 TU, tedy vody relativně mladé, infiltrované převážně po roce 1950. Menší podíl vody by mohl 
být infiltrován před rokem 1950.  
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Konjugovaná kvartérní a krystalinická zvodeň je reprezentována mělkými pramenními jímkami 
Kožíškova louka a pramenními jímkami prameniště Hrachovec. Aktivity tritia byly zjištěny v rozmezí 
4 – 4,5, jedná se o vody s relativně krátkou dobou zdržení v horninovém prostředí. Při porovnání 
s vodami, které infiltrovaly do svrchnokřídových sedimentů (Němcovy prameny, štola u kostela, štola 
Podmoklany, zářez u Branišova) se jedná o objekty s hodnotami tritiové aktivity v rozmezí podobném 
s objekty v krystaliniku. V obou případech se jedná o objekty s relativně krátkou dobou zdržení 
v horninovém prostředí. Vysoké hodnoty TU (Němcovy prameny, štola u kostela) vykazují 
významnější dynamiku doplňování a odvodnění kolektoru. 

 

 
Obr. 4-16: Aktivita tritia v rajonech 4320 a 4330 Dlouhá mez –jižnía severní  část 
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Pozn. Při porovnání výsledků hodnot tritiové aktivity s objekty v HGR 4320 Dlouhá mez – jižní část je 
dosaženo dobré shody – u všech objektů jsou registrovány hodnoty TU od 4 do 7, výjimečně více 
(studny Kladruby 7,9, štola u kostela 8,8, Němcovy prameny 13,7).  

V žádném z objektů (v obou Dlouhé meze) nebyly zjištěny objekty, které by dokladovaly význačný 
podíl vod s dlouhou dobou zdržení v horninovém prostředí. 

 

V rajonu 4320 byla koncentrace freonů 11, 12, 113 a SF6 stanovena v jímané studni u rybníka Řeka 
(R48; tab. 4-5). Střední doba zdržení zde nepřesahuje 12 let (Tabulka 4-10). Nicméně v okolních 
rajonech 4310 a 4330 byly v jímaných vrtech do cenomanského kolektoru překrytého izolátorem 
zjištěny doby zdržení podle freonů a SF6 nad 70 let. 

 

Tabulka 4-9: 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) 

R48 2,6 ± 0,2 4,2 ± 0,5 0,38 ± 0,05 2,8 ± 0,3 

 

Tabulka 4-10: Rozsah středních dob zdržení (roky) za předpokladu exponenciálního modelu podle 4 
různých stopovačů  

vzorek Freon 11 Freon 12 Freon 113 SF6 

R48 27-38 18-28 26-40 6-12 

 

Střední doby zdržení v rajonu 4320 se pohybují od méně než 10 let po více než 70 let. Vyhlazený 
průběh hodnot 18O a 2H v pramenech v čase ukázal, že zastoupení vody s dobou zdržení pod 5 let na 
vodě pramenů je velmi nízké. Podobně i povrchové vodní toky mají vyrovnané hodnoty 18O a 2H 
v čase a zastoupení vody z přímých srážek nepřesahuje v tocích 10% (Buzek et al. 2015).  

 

 

4.6. ODBĚRY PODZEMNÍCH VOD A VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD 

Správcem povodí Povodí Labe, s. p., byly poskytnuty podrobné údaje o odběrech vod za období 1987 
až 2013. Na území hydrogeologického rajonu se nachází přibližně třicet evidovaných zdrojů 
podzemních vod a žádný zdroj povrchových vod.  

Celkový odběr vod v hydrogeologickém rajonu se dlouhodobě pohybuje v rozmezí 80 l/s až 100 l/s a 
je mírně vzestupný. Jeho průměrná hodnota za období 1987 až 2010 činila 87 l/s. Podzemní vody 
se na tomto množství podílely více než 90 procenty a jejich podíl ještě postupně rostl. Jejich 
vzestup za shora uvedené období činil 15 l/s až 20 l/s. Největšími vodními zdroji jsou štola č. 1 
v Horním Studenci s průměrným odběrem 25 l/s až 30 l/s, štola Sušárna v Horním Studenci 
s průměrným odběrem 10 l/s až 15 l/s a štola Kostel v Horním Studenci s průměrným odběrem do 10 
l/s. Jednoznačně nejvyšší množství vod je jímáno v severní části HGR 4320 v povodí Cerhovky.  

Vydatné vodní zdroje veřejného zásobování jsou umístěny výhradně v povodích Cerhovky, Bárovky a 
Blatnického potoka. 
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Roční množství celkových odběrů podzemních a povrchových vod za období 1987 až 2010 a součet 
obou druhů odběrů za uvedené období dokládá Tabulka 4-11. Graficky jsou uvedené údaje zpracovány 
v časových řadách na Obr. 4-17. 

 

Tabulka 4-11: Celkové odběry vod v HGR 4320 v období 1987 až 2010.   
rok Qpod./l/s Qpov./l/s Qcelk./l/s 
1987 74.6 14.0 88.6 
1988 79.4 15.6 95.0 
1989 69.9 17.5 87.4 
1990 60.3 17.1 77.4 
1991 57.1 15.1 72.1 
1992 67.1 9.7 76.9 
1993 70.6 14.6 85.1 
1994 72.0 12.1 84.1 
1995 85.3 10.0 95.4 
1996 78.7 11.3 90.0 
1997 87.5 6.3 93.8 
1998 98.2 4.0 102.2 
1999 97.7 2.7 100.4 
2000 78.8 2.0 80.7 
2001 82.0 2.1 84.1 
2002 91.9 1.3 93.2 
2003 80.5 1.7 82.2 
2004 79.3 0.0 79.3 
2005 85.7 0.0 85.7 
2006 86.4 0.0 86.4 
2007 88.0 0.0 88.0 
2008 86.6 0.0 86.6 
2009 86.0 0.0 86.0 
2010 92.3 0.0 92.3 

průměr 80.6 6.6 87.2 

 

 
Významná část podzemních vod jímaných v hydrogeologickém rajonu je převáděna mimo toto území 
a tam je i vodárensky využívána. Distribučními cíly jsou zejména města Chotěboř a Havlíčkův Brod. 
Průměrné množství převáděných odběrů vod mimo hydrogeologický rajon se v bilančním 
období 1971 až 2010 pohybovalo podle údajů provozovatele v rozmezí 50 l/s až 60 l/s tím, že toto 
množství průběžně mírně roste. Opačným směrem, t. j. z lokalit mimo území HGR do prostoru 
tohoto rajonu žádné vody z podzemních zdrojů převáděny nejsou.  

Nejvýznamnější odběry podzemní vody v HGR 4320 Dlouhá mez – jižní část v roce 2012 jsou 
uvedeny tabulce 4-12. Situace míst odběrů podzemních a povrchových vod (kontrola umístění 
jímacích objektů) je uvedena na Obr. 4-18. V rajonu nejsou dle údajů Povodí Labe registrovány 
lokality s vypouštěním odpadních vod. 
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Obr. 4-17: Vývoj celkových odběrů podzemních vod v období 1987 až 2010  

 

Tabulka 4-12: Odběry podzemních vod v roce 2012 

nazev_mista_uzivani_vody zdroj kolektor povol. 
m3/rok

povol. l/s 
(přepočet)

povol. 
m3/měs

povol. 
l/s

 celkem 
m3/rok

kap. l/s skut. 
odběr 

odběr z 
kolektoru

pořadí 
na obr. č. 

20

Obec Vojnův Městec krystalinikum 27 120 0.86 2210 1.0 36 400 3.7 1.1542 3
VaK Havl.Brod, Krucemburk Kostel S1-S3 krystalinikum 37 800 1.20 3500 1.5 19 219 0.6094 5
BeHo - Strojírna Staré Ransko krystalinikum 0.00 2 076 0.0658 4
VaK Havl.Brod-Ždírec studna Ždírec studna C+Q 110 000 3.49 88 857 4.5 2.8176 2.82 6
VaK Havl.Brod- Horní Studenec (Štola sušárna) štola Sušárna C+B 450 000 14.27 80000 30.0 316 237 6.3 10.028 12
VaK Havl.Brod-Horní Studenec, studna MNV studna C+B 120 000 3.81 12000 6.0 97 435 2.4 3.0896 14
VaK Havl.Brod-Horní Studenec Němcovy prameny Studenec studny C+B 93 000 2.95 61 675 1.6 1.9557 21
VaK Havl.Brod-Horní Studenec Culkovy prameny studny C+B 109 000 3.46 59 854 1.6 1.898 13
VaK Havl.Brod-Podmoklany - zářez II zářez II C+B 80 000 2.54 16000 6.0 57 133 1.8117 19
VaK Havl.Brod-Podmoklany - zářez III zářez III C+B 53 000 1.68 10700 4.0 45 149 1.4317 15
VaK Havl.Brod-Podmoklany - zářez VI zářez VI C+B 62 000 1.97 10700 4.0 30 146 0.9559 7
VaK Havl.Brod-Podmoklany - zářez VIII zářez VIII C+B 60 000 1.90 10000 4.0 29 938 0.9493 8
VaK Havl.Brod-Podmoklany - zářez IV zářez IV C+B 40 000 1.27 6000 4.0 17 428 0.5526 11
VaK Havl.Brod-Podmoklany - zářez V zářez V C+B 30 000 0.95 5000 3.5 17 075 0.5414 16
VaK Havl.Brod-Podmoklany - zářez VII zářez VII C+B 40 000 1.27 6000 4.0 7 593 0.2408 9
VaK Havl.Brod-Krucemburk (řeka) vrt K2+stud.S2 Řeka B 204 000 6.47 17000 7.0 73 012 8.0 2.3152 2
VaK Havl.Brod-Horní Studenec -  Matura zářezy B 220 000 6.98 33000 12.4 66 988 7.6 2.1242 23
VaK Havl.Brod - Hluboká S1, S2 studny S1, S2 B 10 000 0.32 1500 0.7 4 403 0.7 0.1396 1
VaK Havl.Brod-Horní Studenec (Štola kostel) štola Kostel B 311 000 9.86 210 479 5.0 6.6742 6.67 17
VaK Havl.Brod - Horní Studenec štola 1 A, B ? 1 050 000 33.30 130000 45.0 638 726 20.0 20.254 22
VaK Havl.Brod, Hor.Studenec vrt HJ3 HJ3 A+B 200 000 6.34 18000 7.0 167 222 8.0 5.3026 10
VaK Havl.Brod-Studenec (DM 1A) Studenec, vrt DM 1a A 128 000 4.06 125 964 3.0 3.9943 20
VaK Havl.Brod-Studenec (vrt DM1) Podmoklany DM 1 A 257 000 8.15 95 851 13.0 3.0394 18
Dekora Ždírec nad Doubravou (vrt Z-1) vrt Z-1 A 0 24

3 627 000 115 71.94
Odběr povrchových vod 
STORA ENSO TIMBER Ždírec s.r.o. - retenční nádrž 55 025 1.74 6114 9.4 4 190 1.74 POV1
VaK Havl.Brod - H.Brod (ÚV Studenec) 0 POV2

1.83

23.45

4.58

32.59

 



Rebilance zásob podzemních vod                             ID EIS 10051606-SFŽP 
 

58 

 

 
Obr. 4-18: Nejvýznamnější odběry podzemní a povrchové vody v HGR 4320 
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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.  

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 
využity jen vrty, které mají jednoznačné údaje o výstroji, jinými slovy jen takové, které prokazatelně 
nepropojují více kolektorů a reprezentují vlastnosti popisovaného kolektoru. 

ODVOZENÍ CHARAKTERISTICKÉ SPECIFICKÉ VYDATNOSTI A NÁSLEDNĚ TRANSMISIVITY 
T1 

V databázi se pro většinu vrtů nachází 1 až 5 snížení pro dané čerpané množství, resp. 1 až 5 hloubek 
hladin podzemní vody pro dané čerpané množství a hloubka hladiny podzemní vody před počátkem 
čerpací zkoušky. Z těchto dat je možné odvodit 1 až 5 specifických vydatností. 

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

Pokud je však maximální specifická vydatnost zjištěna v „první depresi“ a zároveň je specifických 
vydatností více než 1 a zároveň je snížení v „první depresi“ menší než 1 m, tato specifická vydatnost z 
„první deprese“ nebyla uvažována jako charakteristická a byla nahrazena druhou nejvyšší hodnotou 
specifické vydatnosti pro daný vrt. 

Pokud je hladina podzemní vody před čerpacím pokusem záporná (čili vrt je přetokový) a zároveň 
chybí údaj o hladině podzemní vody pro první depresi, prázdné pole bylo nahrazeno nulou 
(předpokládá se, že v případě přetokového vrtu hloubka hladiny podzemní vody v „první depresi“ je 
nula). 

Transmisivita T1 se pak vypočte:           86400*1000// max
2

1 qdmT
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Sestavení map hydraulických parametrů 

Spočítaná a následně vybraná charakteristická specifická vydatnost pro reprezentativní vrty byla 
vstupní hodnotou pro výpočet parametru Y a odvození transmisivity T příslušného  kolektoru. Na Obr. 
5-1 jsou uvedeny hodnoty parametru Y kolektoru A v bilancované části rajonu.  

Nejvyšší hodnoty koeficientu transmisivity kolektoru A 1.10-3 m2/s až 6.10-3 m2/s lze očekávat 
v severozápadní části rajonu místech proudu a odvodnění v oblasti Podmoklan a Nového Studence (vrt 
4320_01A 8,3. 10-4 m2/s). V úseku mezi Krucemburkem a Radostínem v oblasti stoku a částečného 
lokálního odvodnění, lze očekávat koeficient transmisivity kolektoru A mezi 1.10-4 m2/s až 1.10-3 m2/s. 
V okrajových partiích výchozů kolektoru A, resp. s. a sv. partie při labsko-železnohorské zlomové 
zóně, v okolí Velkého Dářka a v oblasti stoku u Hluboké, Radostína bude transmsivita nízká 
v intervalu 1.10-5 m2/s až 1.10-4 m2/s.  

 

 
Obr. 5-1: Hodnoty indexu transmisivity Y kolektoru A HGR 4320 

 

Obdobně vzrůstá i koeficient transmisivity kolektoru B od Radostína k SZ v kře Radostín. V infiltrační 
oblasti kolektoru B lze předpokládat nízkou transmisivitu v řádu 10-5 m2/s až 10-4 m2/s. V oblasti 
stoku a částečné drenáže kolektoru B mezi Radostínem a Štírovým potokem je transmisivita střední 
s koeficientem transmisivity v řádu 10-4 m2/s až 10-3 m2/s. V prostoru odvodnění kolektoru B do 
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rybníku Řeka, lze v prostoru mezi výše uvedeným rybníkem a silnicí Krucemburk – Hluboká až po 
zaříznuté údolí Štírového potoku v kře Křížové předpokládat transmisivitu vysokou a v místě 
přirozeného odvodnění až velmi vysokou. Studna S-2 (Smutek 1988) situovaná do přirozeného vývěru 
kolektoru B, dokumentovala index transmisivity kolektoru Y=7,7; resp. T=0,05 m2/s.  Vysokou 
transmisivitu lze očekávat i v prostoru mezi rybníkem Řeka a Ranským rybníkem a jz. okrajem města 
Krucemburk. V severozápadní části (kra Horní Studenec) ve vrtu 4320_01B byl zjištěna transmisivita 
2,3.10-4 m2/s.  

U jizerského souvrství (převážně spongility až slínovce) tedy v kolektoru C, který je omezen pouze 
na vyšší pozice území pánevních sedimentů, se odhad hodnot koeficientu transmisivity pohybuje v 
intervalu 2.10-5 m2/s až 1.10-4 m2/s. Na základě vsakovací zkoušky byl zjištěn u vrtu 4320_01C Horní 
Studenec koeficient transmisivity 3.10-5 m2/s, vrt se nachází ve vrcholových partiích infiltrace 
podzemní vody do kolektoru. 

Z kvartérních sedimentů mají hydrogeologický význam s ohledem na rozsah pouze fluviální 
sedimenty Doubravy. Koeficient transmisivity tohoto průlinového kolektoru lze v místech částečného 
odvodnění křídových kolektorů odhadovat v intervalu 6,3.10-4 m2/s až 1.10-2 m2 /s. Na území 
krystalinika mají fluviální sedimenty Doubravy koeficient transmisivity řádu 10-5 až 10-3 m2 /s. 

Průlinový kolektor fluviálních sedimentů je v hydraulické spojitosti s povrchovým tokem Doubravy. 
V případě vyšších vodních stavů v řece dochází ke vcezování říční vody do fluviálních sedimentů a 
v případě normálních až podnormálních stavů plní tok funkci drenáže podzemních vod. 

 

Popis koncepčního modelu  

Vymezené modelové území pro sestavení koncepčního modelu tvoří oblast hydrogeologického rajonu 
4320, z bilančního hlediska se na tvorbě přírodních zdrojů podílí území přilehlé části krystalinika 
(železnohorský pluton, hlinecké protoerozoikum a paleozoikum, svratecké krystalinikum, 
moldanubikum, ranský masív a kutnohorské krystalinikum).  

Koncepční model obsahuje 3 modelové vrstvy, v zájmovém území se vyskytuje řídící kolektor A 
s regionálním prouděním podzemních vod a propojený kolektor B+C: 

-   průlino-puklinový kolektor A – v perucko-korycanském souvrství (1. modelová vrstva). 

- izolátor A/B je vyvinutý na bázi bělohorského souvrství, pro kolektor představuje svrchní 
horizontální omezení (2. modelová vrstva) 

-  Převážně propojený puklinový kolektor B a C – vázán na bělohorské a jizerské souvrství). Z 
důvodu zjednodušení je integrován do jednoho kolektoru; v modelu je reprezentován třetí modelovou 
vrstvou. 

  

Kvartérní a rozvětralé křídové sedimenty (přípovrchová zóna) lze simulovat pomocí první modelové 
vrstvy s bází 20 m pod terénem. Cílem je bilancovat veškeré proudění podzemní vody v křídových 
sedimentech, na dotaci podzemních vod se významně podílí přilehlé části krystalinika.  

Proudění podzemní vody v kolektorských partiích je významně ovlivňováno zlomy  kterým 
přisuzujeme charakter okrajové podmínky s těsnící (železnohorský zlom), příp. dotační (příčné zlomy 
– ranský a hlubocký zlom) funkcí, toky jsou zadány jako drenáže. 

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 
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kolektorských partiích je významně ovlivňováno zlomy  kterým přisuzujeme charakter okrajové 
podmínky s těsnící (železnohorský zlom), příp. dotační (příčné zlomy – libický, blatnický a malečský 
zlom) funkcí, toky jsou zadány jako drenáže. 

Z hlediska koncepčního hydrogeologického modelu bylo provedeno spojení kolektoru B a C z důvodu 
lokálního propojení obou kolektorů i nesnadné úlohy vedení hranicemezi bělohorským a jizerským 
souvrstvím a to především ve vodárensky významné jihovýchodní části rajonu. Plošné – horizontální 
vymezení  kolektoru C+B bylo provedeno podle revidované hydrogeologické mapy měř. 1 : 50 000, 
která byla provedena v rámci výzkumného úkolu VaV pro ČGS. Z vodárenského hlediska se jedná 
především o oblast mezi Ždírcem,  Podmoklany a Sobiňovem. Na Obr. 5-2 je znázorněno rozšíření 
kolektoru C+B pro vodárensky významnou oblast mezi Horním Studencem, Malochyní a 
Podmoklany, kde je kolektor C vodárensky využíván. Sumární odběr podzemní vody, jímané převážně 
gravitačním způsobem, se pohybuje v rozmezí 40 l/s – 60 l/s.  

 

 

Obr. 5-2: Plošné vymezení výchozů litostratigrafických souvrství  
(Převzato z hydrogeologické mapy 1 : 50 000 list 23-22 Ždírec nad Doubravou, 13-44 Hlinsko, ČGS Praha 2012). 

 

5.2. SYSTÉMOVÁ ANALÝZA OBĚHU PODZEMNÍ VODY 

Pro popis režimu podzemních vod v rajonu 4320 a pro sestavení koncepčního hydraulického modelu 
je velmi důležité stanovení hydrogeologických okrajových podmínek. Ke specifiku rajonu 4320 
Dlouhá mez-jižní část patří tektonické omezení severovýchodní hranice, které kopíruje průběh 
železnohorského zlomu. Zlom probíhá v přísvahové části Dlouhé meze, ze které se v severní části 
rajonu zachovalo pouze jedno křídlo, v tomto případě hovoříme o jednokřídlé sedimentární struktuře, 
její jihozápadní okraj má ryze transgresní omezení (oblast mezi Odrančí a Podmoklany). Klasickou 
pánevní strukturu, kde se zachovala obě křídla, má pouze jihovýchodní okraj rajonu v území mezi 
Ždírcem nad Doubravou a rybníkem Řeka. U rybníka Velké Dářko je synklinála ukončena plochým 
brachysynklinálním uzávěrem.  
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Z hydrogeologického hlediska má kromě železnohorského zlomu velký význam i systém příčných 
zlomů směru JZ – SV (odranečský, systém ranských zlomů, hlubocký zlom), které segmentují území 
do jednotlivých dílčích celků – ker (Smutek, 1988) a převádí část podzemních a povrchových vod 
z přilehlého povodí okolního krystalinika do svrchnokřídových sedimentů Dlouhé meze. 

 Kra Radostín (vymezena transgresní hranicí křídových sedimentů na jihovýchodě a 
hlubockým zlomem na severozápadě; v území na SZ od zlomu dochází k postupnému 
vyznívání písčitého vývoje cenomanu) 

 Kra Křížová (vymezena hlubockým zlomem na jihovýchodě a systémem ranských zlomů na 
severozápadě; výška skoku na ranských zlomech činí 15 – 30 m ) 

 Kra Horní Studenec (vymezena systémem ranských zlomů na jihovýchodě a odranečským 
zlomem na západě, na který je vázán omezený výskyt s významnou redukcí mocností 
křídových sedimentů; tyto jsou posléze ukončeny výchozy krystalinika). 

 

Určení geometrie a vymezení okrajových podmínek těchto dílčích částí, a s tím související i jejich 
hydrogeologická funkce, patřilo k výchozím podkladům pro koncepční hydraulický model. Vymezení 
těchto ker v rámci rajonu 4320 spolu s názvy zlomových systémů s příronovými úseky na Doubravě a 
Cerhovce je uvedeno na Obr. 5-3.  

K určujícím fenoménům patří převod povrchových a podzemních vod z přilehlých povodí 
okolního krystalinika (železnohorské krystalinikum, kutnohorské krystalinikum, moldanubikum) do 
svrchnokřídových sedimentů Dlouhé meze, takže z bilančního hlediska plocha výchozů sedimentů 
rajonu Dlouhá mez – jižní část byla rozšířena i o přilehlou hydrologicky příslušnou plochu krystalinika 
Železných hor. 

Při přijetí základního schématu rozčlenění rajonu na dílčí celky (kry) oddělené zlomy je 
v následujícím komentáři uvedeno schéma proudění podzemní vody v jednotlivých kolektorech A a B 
(B+C) 

 

Kolektor A 

Bazálním kolektorem A této části struktury je perucko-korycanské souvrství (slepence, pískovce a 
jílovce) s průlinovo-puklinovou propustností. Převážně cenomanské pískovce vyplňují deprese 
předkřídového reliéfu a na území rajonu se vyskytuje v celé ploše výskytu pánevních sedimentů. V 
místech výchozů kolektoru A na styku s ranským masivem při jižním okraji rajonu má kolektor 
volnou hladinu podzemní vody.  

V centrální části pánve, kde je překryt bělohorským souvrstvím (kolektor B – prachovce, slínovce, 
jílovité pískovce a spongility) a v nejvyšších partiích v dílčí kře Horní Studenec (tj. mezi Sobíňovem a 
Ždírcem nad Doubravou s. od silnice Ždírec – Chotěboř) i jizerským (kolektor C – prachovce, slínovce 
a spongility) souvrstvím, je hladina podzemní vody napjatá s negativní výtlačnou úrovní. V území 
dílčí části kry Křížová, kde je kolektor A v osové části rovněž překryt bělohorským souvrstvím o 
mocnosti kolem 40,0 m již hladina vykazuje artéský charakter ( vrty řady V-7, V-7A V-7B – výtlačná 
výška V-7A ze dne 29.9.1988 činila +9,3 m).  

Oblast dotace (infiltrace): k infiltraci srážkové vody dochází v rozsahu výchozů pískovců cenomanu 
(obr. č. 21), část přírodních zdrojů tvoří i dotace vod z přilehlého hydrologického povodí krystalinika. 
Na dotaci se rovněž podílí přetékání z kolektoru B v místech tekotnicky predisponovaných. 



Rebilance zásob podzemních vod                             ID EIS 10051606-SFŽP 
 

64 

 

V jihovýchodní části rajonu (dle blokové stavby Smutka, 1988 – kra Radostín) se infiltrační území 
kolektoru A nachází v prostoru rybníka Velké Dářko, v oblasti mezi Starým Ranskem, Krucemburkem 
a Vojnovým Městcem dochází k přímé infiltraci do povrchových výchozů kolektoru A a dále 
převodem vody z okolního krystalinika. V oblasti mezi Sobiňovem a Podmoklany (kra Horní 
Studenec) se infiltrační území nachází v oblasti povrchových výchozů při JZ okraji kry mezi Ranskem 
a Sobiňovem. Část podzemní vody je převáděna z krystalinika Železných hor příčnými zlomy 
(ždírecké zlomy). 

Převládající směr proudění podzemní vody v kolektoru A v jižní a střední části rajonu 4320 je 
k západu a severozápadu paralelně s tokem řeky Doubravy. V severní části rajonu, kde Doubrava 
dále již protéká krystalinikem (od Sobiňova) k západu, se generelní směr proudění stáčí k severu, 
po úklonu vrstev a směrem k drenážní bázi, kterou tvoří potok Cerhovka.  

K odvodnění kolektoru A ve střední části HGR 4320 dochází mezi rybníkem Řeka (výchozy 
kolektoru A) a Starým Ranskem, kde dochází k vyklínění perucko-korycanského a bělohorského 
souvrství, a kde byl zjištěn na úseku 1 400 m dlouhém příron podzemní vody do Doubravy o 
vydatnosti 44,0 l/s (Vlček in Smutek, 1988), k částečnému odvodění může docházet dále v údolí 
Štířího potoka (v prostoru rybníka Malé Dářko). V oblasti Horního Studence, kde dochází ke změně 
proudění podzemní vody v kolektoru je drenážní bází potok Cerhovka, kde byl hydrometrickým 
měřením registrován příronový úsek do 5,0 l/s. Umělým odvodňovacím prvkem vybudovaným 
začátkem 40. let minulého století je štola Podmoklany, kde dlouhodobá průměrná vydatnost činí 
přibližně 20 l/s, maximální roční odběr činí 38 l/s ( okamžitý odtok štolou činí až 60 l/s v období 
vydatných srážek). V období nízkých srážkových úhrnů je voda ryze z cenomanského kolektoru, 
v období srážek dochází k přetékání z nadložního kolektoru B (opuky). Oblast přirozeného odvodnění 
do Cerhovky je ovlivněna dále umělými odběry z jímacích vrtů (vrty DM-1, DM-1a, HJ-3). 

Ideové hydrogeologické řezy HG rajonu 4320 Dlouhá mez – jižní část jsou uvedeny na Obr. 5-4, Obr. 
5-5.  
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Obr. 5-3: Schéma hydroizohyps kolektoru A 
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Obr. 5-4: Ideový hydrogeologický podélný řez JV. uzávěrem křídy Dlouhé meze  

 

 

 
Obr. 5-5: Ideový hydrogeologický řez napříč strukturou HGR 4320 v centrální části kry Křížová  

 

Kolektor B+C 

Jak již bylo zmíněno, kolektorské vlastnosti bělohorského souvrství se uplatňují v severovýchodní 
části rajonu, kde společně s jizerským souvrstvím tvoří lokálně propojený kolektor B+C. V jižní a 
jihovýchodní části rajonu má bělohorské souvrství charakter poloizolátoru, v oblasti rybníka Řeka 
vykazuje kolektorské vlastnosti.   

Sedimenty spodního turonu nasedají na podložní cenomanské sedimenty příp. při jejich absenci na 
krystalinikum (např. u Starého Ranska). Na povrch vychází zejména v erozních údolích Propustnost 
těchto sedimentů je především puklinová. Bělohorské souvrství je zastoupeno prakticky v celém 
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území, maximální mocnosti se předpokládají v osové části synklinály, a to kolem 40,0 m (vrty 
4310_01W, V-7B). 

Významnější role bělohorského souvrství, která se vyznačuje kolektorskými vlastnostmi, byla 
ověřena v severozápadní části rajonu, v oblasti Horního Studence. Puklinově propustné (až pseudokras 
– výskyt kaveren) prachovce tvoří přírodně propojený systém kolektorů B+C, kdy dochází k přetékání 
z nadložních pískovců – prachovů jizerského souvrství. Kolektor B+C je jímán řadou jímacích štol a 
pramenních jímek v oblasti Studenecka (štola Sušárna, štola Kostel, Maturovy prameny). Kolektorské 
vlastnosti byly dokumetovány vrtem 4320_01B Horní Studenec, kde specifická vydatnost vrtu činila 
přibližně 2 l/s/m.  

 

KRA HORNÍ STUDENEC

Kb

Kk
Kp

Nové Ransko Podmoklany Hudeč

Kj

A C  
Obr. 5-6: Ideový hydrogeologický řez napříč strukturou HGR 4320 – kra Horní Sudenec 

 

Sedimenty jizerského souvrství vyplňují osovou část synklinály (elevace mezi Radostínem a Malým 
Dářkem a dále v oblasti Horního Studence) a ukončují vrstevní sled svrchnokřídových sedimentů. 
Z hlediska koncepčního hydrogeologického modelu bylo provedeno spojení kolektoru B a C 
z důvodu lokálního propojení obou kolektorů a to především ve vodárensky významné severozápadní 
části rajonu.  

Oblast dotace (infiltrace): k infiltraci srážkové vody dochází v rozsahu výchozů pískovců, prachovců 
a slínovců jizerského a bělohorského souvrství, část přírodních zdrojů tvoří i dotace vod z přilehlého 
hydrologického povodí krystalinika (boční přetok do opuk bělohorského souvrství). Hladina podzemní 
vody je volná.  
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Směr proudění podzemní vody v kolektoru B a C v jižní části rajonu ( kra Radostín) je víceméně 
konformní s terénem: menší část infiltrované vody proudí k jihovýchodu k Velkému Dářku, převážná 
část infiltrované vody proudí k západu a severozápadu paralelně s tokem řeky Doubravy (viz obr. 
5-4 ). K částečnému odvodnění spodnoturonského kolektoru dochází formou příronů do horní části 
Štírového potoka a dále rybníka Malé Dářko.  

Převládající směr proudění podzemní vody v kolektoru B a C ve střední části rajonu (kra Křížová) 
je konformní s terénem k západu a severozápadu paralelně s tokem řeky Doubravy. V severní části 
rajonu, část podzemní vody proudí konformně s terénem k drenážní bázi (Doubrava), od Ždírce nad 
Doubravou se generelní směr proudění stáčí k severu, po úklonu vrstev a směrem k drenážní bázi, 
kterou tvoří potok Cerhovka (Obr. 5-8).  

K odvodnění kolektoru B+C v jihovýchodní části rajonu (kra Radostín) dochází do horní části toku 
Štírového potoka a Malého Dářka. Ve střední části rajonu dochází k odvodnění kolektoru B do rybníka 
Řeka, kde dochází k vyklínění perucko- -korycanského a bělohorského souvrství, a kde byl zjištěn na 
úseku 1 400 m dlouhém příron podzemní vody do Doubravy o vydatnosti 44,0 l/s (Vlček in Smutek, 
1988). V oblasti Starého Ranska dochází k odvodnění kolektoru B formou skrytých příronů do 
Doubravy. V oblasti Horního Studence, kde dochází ke změně proudění podzemní vody v kolektoru, 
je drenážní bází potok Cerhovka, kde byl hydrometrickým měřením registrován příronový úsek do 
5,0 l/s. K odvodnění kolektoru B+C dochází v místech obnažení spodnoturonských opuk v údolí 
Cerhovky (Maturovy prameny) a umělými gravitačními jímacími objekty. Mezi ně patří jímací 
zářezy I. až VIII. v okolí Branišova, v oblasti Horního Studence jsou to Němcovy a Culkovy 
prameny. Umělým odvodňovacím prvkem vybudovaným začátkem 40. let minulého století je štola u 
kostela a štola Sušárna, kde dlouhodobá průměrná vydatnost činí u každé ze štol 12 l/s – 15 l/s. 
V období vyšších srážkových úhrnů voda z kolektoru B rovněž přetéká do štoly Podmoklany, kde je 
jímána voda z cenomanského kolektoru (průměrně 20 l/s, max. krátkodobě nárazově až 60 l/s).  
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Obr. 5-7: Jižní část rajonu (kra Radostín) schéma proudění podzemní vody kolektoru BC 
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Obr. 5-8: Severní a střední část rajonu (kra Křížová a Horní Studenec), schéma proudění podzemní vody 

kolektoru BC 

 

REŽIM KOLÍSÁNÍ HLADIN PODZEMNÍCH VOD 

V předmětném rajonu se nacházejí dva hydrogeologické vrty dlouhodobě monitorované Českým 
hydrometeorologickým ústavem. Jsou jimi vrty V-362 Sobíňov a V-360 Polnička. Oba vrty jsou 
vystrojeny na konjugovanou kvartérní a cenomanskou zvodeň. Oba vrty jsou neúplné. 

Monitorovací vrt V-362 Sobíňov se nachází při severozápadním okraji hydrogeologického rajonu. Je 
hluboký 10 m a je vystrojen na propojenou zvodeň vyvinutou v zahliněných štěrcích kvartérního stáří 
a v glaukonitických slídnatých pískovcích cenomanského stáří (kolektor A). Z důvodu nižší 
hydraulické vodivosti kolektoru A v této lokalitě vyjadřuje průběh kolísání hladin ve vrtu z větší části 
režim v kvartérní zvodni. Sezónní rozkyv hladin ve vrtu převládá nad víceletým rozkyvem. I tak jsou 
na hydrogramu (Obr. 5-10) zřejmá minima dosažená v podzimních měsících let 1983, 1990 a 1992, 
která odpovídají obdobím s obecně nejnižšími hladinami podzemních vod v hydrogeologické jednotce 
v bilančním období 1971 – 2010. Trendový vývoj za čtyřicetileté období byl do poloviny 
devadesátých let minulého století mírně poklesový, od té doby je setrvalý. Trend pravděpodobně 
odráží vzestup odběrů podzemních vod v sedmdesátých a osmdesátých letech. Sezónní rozkyv hladiny 
vody je 1,5 m, víceletý rozkyv je přibližně o 1 m vyšší. 

Monitorovací vrt V-360 Polnička se nachází při jihovýchodním okraji hydrogeologického rajonu. Je 
hluboký 12 m a je rovněž vystrojen na propojenou kvartérní a cenomanskou zvodeň. Vliv kvartérní 
zvodně je pro časový vývoj hladin rovněž určující: sezónní rozkyv hladin zřetelně převažuje nad 
víceletým režimem. Trendový vývoj za čtyřicetileté bilanční období je mírně sestupný, s tím, že v roce 
1988 nastal ve vrtu blíže nespecifikovaný nízký ale zřetelný pokles hladiny vody, který nebyl 



Rebilance zásob podzemních vod                             ID EIS 10051606-SFŽP 
 

71 

 

podmíněn klimatickými jevy ani odběrem podzemních vod. Sezónní rozkyv hladin se pohybuje 
v rozmezí 0,5 m až 1,0 m, víceletý režim má amplitudu 1,5 m. 

Polnička vrt V-360
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Obr. 5-9: Vývoj hladin podzemních vod v referenčním vrtu ČHMÚ V-360 Polnička  
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Obr. 5-10:   Vývoj hladin podzemních vod v referenčním vrtu ČHMÚ V-362 Sobiňov 
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Pro analýzu vyhodnocení závislosti režimu podzemní vody ve vrtu ČHMÚ VP-362 Sobiňov na 
srážkách bylo vybráno období roku 2006. Dle výše uvedeného hydrogramu vrtu VP-362  je režim 
propojené kvartérní a cenomanské zvodně (období roku 2006) závislý na množství srážek a období 
tání sněhové pokrývky. Výrazný nástup hladiny v druhé polovině března 2006 je odrazem tání 
sněhové pokrývky, epizodní nástupy hladin v srpnu a listopadu jsou odrazem vyššího srážkového 
úhrnu. Maximální stavy hladin na vrtu VP-362 vykazují retardaci 5 – 14 dní  za srážkovými maximy. 

 
Grafické vyhodnocení monitorování režimu podzemní vody ve vrtu Sobiňov VP-362 

(vyhotoveno dle ůdajů ČHMÚ).
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Obr. 5-11: Vývoj hladin podzemních vod v závislosti na srážkách ve vrtu VP-362 Sobiňov 

 

Režimní měření hladin podzemních vod v nových vrtech projektu je uvedeno v kapitole 9 –Střety 
zájmů. 

 

5.3. NÁVRH DOPLNĚNÍ POZOROVACÍ SÍTĚ  

Na území hydrogeologického rajonu se nenachází hlubinné objekty státní pozorovací sítě ČHMÚ, 
které by monitorovaly režim podzemní vody svrchnokřídového kolektoru.  K dispozici jsou pouze 
údaje s dlouhodobým režimním měřením přípovrchového kolektoru (propojená kvartérní a 
cenomanská zvodeň) na lokalitě Polnička V-360 a Sobiňov V-362.  Doporučujeme hydrogeologické 
vrty na lokalitě Horní Studenec (4320_01A, 4320_01B a 4320_01C) zařadit do pravidelného 
monitoringu v území proudu podzemní vody v předpolí jímacích objektů na lokalitě Horní Studenec – 
Podmoklany. Data získaná z vrtů umožní monitorování režimu v předpolí vodárensky intenzívně 
využívaného území (Podmoklany – Studenec) a včasného zachycení příp. hladinových změn a změn 
chemismu a jakosti v oblasti proudu a předpolí jímacích vrtů. 
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Tabulka 5-1: Referenční vrty v HGR 4330 navržené k monitorování a jejich základní hydrogeologické 
charakteristiky 

označení 
 objektu 

název objektu 
monitorovaný 

 kolektor 
hloubka 

m 
odměrný bod 

m n. m 
ustálená hladina 

 podzemní vody  m 
H 

m n. m. 
4320_01A Horní Studenec A 100 570,40 73 496,2 
4320_01B Horní Studenec B 80 570,55 75 494,5 
4320_01C Horní Studenec C 35 570,57 29 508,0 

Vysvětlivky : H – signální úroveň hladiny podzemní vody 

 
Navržená signální úroveň hladiny podzemní vody byla zvolena v pásmu 75procentní až 90procentní 
pravděpodobnosti překročení hladin v monitorovacím období duben 2015 až říjen 2015 s tím, že údaje 
byly navázány na dva jiné účelově monitorované vrty s delšími pozorovacími řadami. 
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6. MODELOVÉ VÝPOČTY ZÁSOB PODZEMNÍCH VOD 
6.1. HYDROLOGICKÝ MODEL  

6.1.1. DOTACE PODZEMNÍCH VOD 

Hydrogeologický rajon náleží třem dílčím povodím: horní Doubravě (59 % plochy HGR), horní 
Cerhovce (13 % plochy HGR 4320) a horní Sázavě (28 % plochy rajonu). Vodní tok horní Doubravy 
je páteřním tokem střední a severozápadní části vodopisné sítě v HGR 4320. Jihovýchodní část 
hydrogeologického rajonu je odvodňována horní Sázavou po malou vodní nádrž Velké Dářko. 

V průběhu let 2013 až 2015 byla v HGR 4320 uskutečněna tři přímá hydrometrická měření v rozsahu 
18 měrných profilů. Měření byla provedena hydrometrickým přístrojem. 

Odtok z území je dlouhodobě monitorován vodoměrnou stanicí ve správě Českého 
hydrometeorologického ústavu Doubrava – Bílek. Vodoměrná stanice je zároveň nejvýznamnějším ze 
tří uzávěrových profilů HGR 4320. Plocha jejího povodí je 65,5 km2.  

Plocha hydrogeologického rajonu je 65,7 km2 s tím, že překryv s plochou povodí referenční stanice 
činí 59 %. Průměrná nadmořská výška HGR 4320 je 608 m n. m. 

Poloha mezipovodí v HGR 4320 je znázorněna na Obr. 6-1, základní charakteristiky a informace o 
dostupných datech obsahuje Tabulka 6-1. 

 

 
 

Obr. 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. 

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

KALIB [km2] [km2] 

4320p0630 povodí Doubrava (Bílek) 0630 815.60 0.687 601.10 64.28 34.20 
1971-
2010 

HGR HGR - TRANS 828.12 - 608.08 65.72 65.72 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. Obrázek 6-2 poskytuje informace o souhrnném 
užívání vod v dílčích povodích. Míru ovlivnění vyjádřenou v % celkového odtoku obsahuje tabulka 6-
2. 

 

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

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

 

Tabulka 6-2: Míra ovlivnění průtoků ve vodoměrných stanicích 
v % celkového odtoku, v tis. m3 / rok a v mm / rok pro jednotlivá období. 

JEV  %  
(1981-2010) 

%  
(2001-2010) 

tis. m3/měsíc 
 (1981-2010) 

tis. m3/měsíc 
 (2001-2010) 

mm/rok 
 (1981-2010) 

mm/rok 
 (2001-2010) 

POD HGR NaN NaN 61.34 72.24 11.20 13.19 
POD povodí Doubrava (Bílek) 0.98 1.10 6.67 7.57 1.24 1.41 
POV povodí Doubrava (Bílek) 1.87 0.68 12.74 3.95 2.38 0.74 
VYP povodí Doubrava (Bílek) 3.71 3.70 25.21 23.72 4.71 4.43 
POV: povrchový odběr; POD: podzemní odběr; VYP: vypouštění; NaN: žádné evidované užívání. 
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POSTUP A VÝSLEDKY STANOVENÍ PODZEMNÍHO ODTOKU A DOTACE PODZEMNÍCH VOD 

V případě hydrogeologických rajonů s menším počtem pozorovaných dat, což je případ HGR 4320 
bylo nutno volit tento postup: 

Pro všechna dílčí povodí a pro celý HGR 4320 byly vypočteny řady průměrných srážek a 
průměrných teplot v období 1981-2010. 

Pro povodí s měsíčním pozorováním byl kalibrován model BILAN, s využitím pozorovaného 
odtoku. 

Hydrologická bilance pro HGR 4320 byla modelována pomocí meteorologických dat pro rajon. 

Výsledky pro HGR 4320 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 obr. 6-4 a 6-5 průběhy základního odtoku stanovené 
modelováním. 

Hodnota koeficientu Nash-Sutcliffe pro vyjádření shody průtoku simulovaného modelem Bilan a 
měřeného průtoku je pro mezipovodí Doubrava (Bílek) 0.26. 

Na obr. 6-6 a 6-7 jsou pro všechny použité dílčí části HGR 4330 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. 

 

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

 

Obr. 6-5: Mezipovodí Doubrava (Bílek). Základní odtok [mm/měsíc]. 

 

Obr. 6-6: HGR. Modelovaná dotace podzemních vod [mm/měsíc]. 
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Obr. 6-7: Mezipovodí Doubrava (Bílek). Modelovaná dotace podzemních vod [mm/měsíc]. 

 

 

Obr. 6-8: Pravděpodobnostní pole – základní odtok [mm/měsíc].  
Plné plochy odpovídají období 1981-2010, čáry období 2001-2010. 
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Obr. 6-9: Pravděpodobnostní pole – dotace podzemní vody.  
Plné plochy odpovídají období 1981-2010, čáry období 2001-2010. 

 

 

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

 
SOUHRNNÉ CHARAKTERISTIKY HYDROLOGICKÉ BILANCE 

Podle hydrologického modelování na území HGR činí za období 1981 až 2010 specifická dotace 
podzemních vod 5.09 l/s/km2, celková dotace je pak 160.77 mm/rok. 

Souhrnné charakteristiky hydrologické bilance za modelované mezipovodí a celý hydrogeologický 
rajon jsou uvedeny v tab. 6-3 a 6-4. 

 

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

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

povodí Doubrava (Bílek) 815.57 332.76 329.06 482.81 485.06 156.33 4.95 
.HGR 828.08 NA 340.29 487.79 486.32 160.77 5.09 
 
*nejsou k dispozici data pro celé období P - Měsíční srážkový úhrn, R - Měsíční odtoková výška (pozorovaná), RM Měsíční 
odtoková výška (modelovaná), ET – evapotranspirace, RC - Dotace zásob podzemní vody 

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

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

povodí Doubrava (Bílek) 884.31 324.75 373.94 559.56 503.16 177.81 5.63 
.HGR 897.88 NA 386.14 511.74 504.39 182.23 5.77 
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POSOUZENÍ VÝVOJE PRŮMĚRNÝCH VELIČIN HYDROLOGICKÉ BILANCE 

Obr. 6-12 až 6-17 jsou znázorněny průběhy ročních řad základních veličin hydrologické bilance za 
období 1961–2010 v jednotlivých dílčích povodích a částech HGR. 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. 

 

 
Obr. 6-12: Vývoj průměrných ročních srážek. 

 

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

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

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

 

Tabulka 6-5 až 6-8 uvádí průměry srážek, teploty vzduchu, 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 teplot vzduchu je uveden i v kapitole 4.2 

 

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

období 1961–1980 1981–2010 2001–2010 
[mm] [mm] dif.[-] [mm] dif.[-] 

.HGR 310.78 340.29 1.09 386.14 1.13 
povodí Doubrava (Bílek) 299.88 329.06 1.10 373.94 1.14 

 

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

období 1961–1980 1981–2010 2001–2010 
[mm] [mm] dif.[-] [mm] dif.[-] 

.HGR 478.47 486.32 1.02 504.39 1.04 
povodí Doubrava (Bílek) 477.53 485.06 1.02 503.16 1.04 

 

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

období 1961–1980 1981–2010 2001–2010 
[mm] [mm] dif.[–] [mm] dif.[–] 

.HGR 152.15 160.77 1.06 182.23 1.13 
povodí Doubrava (Bílek) 147.14 156.33 1.06 177.81 1.14 
 

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

období 1961–1980 1981–2010 2001–2010 
[mm] [mm] dif.[–] [mm] dif.[–] 

.HGR 151.32 160.84 1.06 179.50 1.12 
povodí Doubrava (Bílek) 146.40 156.37 1.07 175.03 1.12 
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6.1.2. POSOUZENÍ MOŽNÝCH DOPADŮ ZMĚN KLIMATU 

Posouzení možných dopadů klimatické změny bylo provedeno na základě simulací 15 regionálních 
klimatických modelů pro časové horizonty 2025 (2011-2040), 2055 (2041-2070) a 2085 (2071- 
2100). Vzhledem k dostupným datům jsou uvažovány změny oproti období 1961-1990, které je 
standardně uvažováno pro referenční klima ve studiích dopadů změn klimatu. 

Uvažované změny srážek i teploty udává Obr. 6-18. Pro srážky předpokládají klimatické modely 
pokles v letních měsících (dle časového horizontu 5-25 %), po zbytek roku spíše růst. Teplota roste 
pro všechny tři časové horizonty po celý rok, v průměru cca o 1.5, 2.2 a 3.5 °C. 

Dopady uvedených změn meteorologických veličin na základní odtok, dotaci podzemních vod a 
celkový odtok ukazuje Obr. 6-19. Z hlediska možných využití podzemních vod je podstatné, že 
zejména v časově vzdálenějších časových úrovních se základní odtok od května až do listopadu 
zmenšuje. 

 

 
Obr. 6-18: Měsíční změny srážek (poměr) a teploty (rozdíl)  

dle RCM simulací pro jednotlivé měsíce. Krabicové grafy indikují 5%, 25%, 50%, 75% a 95% kvantil rozdělení 
měsíčních změn v souboru klimatických modelů. 
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Obr. 6-19: Měsíční změny základního odtoku [-], dotace zásob podzemní vody [mm] a odtoku  
dle RCM simulací pro jednotlivé měsíce. Krabicové grafy indikují 5%, 25%, 50%, 75% a 95% kvantil rozdělení 

měsíčních změn v souboru klimatických modelů 

. 

 

6.2. HYDRAULICKÝ MODEL PROUDĚNÍ PODZEMNÍ VODY  

Hydraulický model byl zpracován pro hydrogeologický kolektor A a spojený kolektor BC. 

 

6.2.1. OKRAJOVÉ PODMÍNKY 

V rámci HGR 4320 lze vymezit následující geologické jednotky: 

 Krystalinikum Železných hor. 

 Křídové sedimenty cenomanu – kolektor A. 

 Křídové sedimenty turonu. 

Maximální mocnost cenomanu je doložena mezi obcí Kladruby a Libice nad Doubravou 
severozápadním směrem k obci Lány a Předboř. Za erozním údolím Blatnického potoka, kterým je 
prokládán blatnický zlom dochází k redukci mocnosti perucko-korycanských vrstev z 40 m na 20 (25) 
m. Dále směrem na severozápad dochází za malečským zlomem k další redukci cenomanských 
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sedimentů (až na prvé metry) a k potlačení jejich kolektorské role vlivem litologických změn 
(převzato z ČGS). 

Ve vertikálním smyslu je kolektor A ohraničen podložním izolátorem (zvětralé pásmo podložních 
krystalinických hornin o mocnosti prvých metrů), v nadloží pak I. mezilehlým izolátorem A/B o 
mocnosti 0,5 m – 2,0 m charakteru glaukonitických jílovců. Kolektor A je litologicky tedy vymezen 
mocností perucko-korycanského souvrství s tím, že do mocnosti kolektoru je započítána i mocnost 
vrstev v nekolektorském vývoji (jílovce a prachovce peruckých vrstev).  

První mezilehlý izolátor A/B, který odděluje kolektor A od nadložních souvrství (poloizolátor B, 
kolektor C) je víceméně spojitý v jihovýchodní části rajonu. Nabývá mocností od 0,5 m – 2,0 m, je 
tvořen glaukonitickými jílovci (písčitými slínovci). V severozápadní části rajonu v okolí Malče a za 
malečským zlomem dochází k prostorové redukci cenomanských sedimentů.  

Sedimenty bělohorského souvrství jsou typické přítomností spongilitických prachovitopísčitých 
slínovců a vápnitých prachovců. Vystupují na poměrně rozsáhlých plochách v širším.  

Kolektor C (jizerské souvrství), který je z litostratigrafického hlediska vázán na část jizerského 
souvrství (střední turon). Spodní část souvrství je charakterizována spongilitickými 
prachovitopísčitými slínovci a vápnitými prachovci, které vycházejí na povrch podél železnohorského 
zlomu v úseku mezi Čečkovicemi a Předboří, ve svazích Hradiště i kóty 493 m jižně od Lán, 
v severních i jižních svazích Leštiny východně od Libice nad Doubravou. Litologicky se příliš neliší 
od podložního bělohorského souvrství. Mocnost této spodní části jizerského souvrství nepřevyšuje 40 
m. Svrchní část souvrství je charakterizována glaukonitickými vápnitými pískovci (tzv. kalianasové 
pískovce). Mocnost této vyšší části jizerského souvrství nepřesahuje 30,0 m.  

Nadložní kvartérní sedimenty jsou tvořeny zvětralým eluviem sedimentů jizerského souvrství 
v případě jejich prachovitého příp. slínitého vývoje a lokálně deluviálně – fluviálními sedimenty 
charakteru jílů, náplavových hlín, jílovitých písků. 

V rajonu jsou definovány oddělené tektonické kry: 

 kra Horní Studenec; 

 kra Křížová (Krucemburk); 

 kra Radostín. 

Nejvýznamnější hydrogeologický kolektor je v rajonu kolektor A. Kolektor A je v rajonu téměř 
souvisle rozšířen, s výjimkou Starého Ranska a severního okolí Krucemburku, kde na podložní 
izolátor – hydrogeologický masív – nasedají slínité prachovce bělohorského souvrství. Rozsah, 
mocnosti a vývoj je výrazně ovlivněn elevacemi podložního reliéfu, nejvyšší mocnosti jsou 
zaznamenány v okolí Horního Studence, mezi rybníkem Řeka a Křížovou a v okolí Radostína. 
Cenomanské sedimenty se směrem k osové části struktury Dlouhé meze noří pod nadložní 
svrchnokřídové sedimenty. Celková mocnost kolektoru A vymezená dle litologie z geologických, 
popř. strukturních vrtů se pohybuje v rozmezí od 0 m do 40 (45) m – maxima mocnosti jsou dle vrtné 
prozkoumanosti v okolí Nového a Horního Studence. 

Ve vertikálním smyslu je kolektor A ohraničen podložním izolátorem (zvětralé pásmo podložních 
krystalinických hornin o mocnosti prvých metrů) v nadloží pak I. mezilehlým izolátorem A/B o 
mocnoti 0,5 m – 2,0 m charakteru glaukonitických jílovců. Kolektor A je litologicky tedy vymezen 
mocností peruckokorycanského souvrství s tím, že do mocnosti kolektoru je započítána i mocnost 
vrstev v nekolektorském vývoji (jílovce a prachovce peruckých vrstev, místy s výskytem uhlí), která 
většinou nepřekračuje prvé metry. 
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Perucké vrstvy sestávají z jednoho či dvou do nadloží zjemňujících cyklů ve vývoji slepenců, 
pískovců, prachovců a jílovců (místy uhelných). V okolí Starého Ranska a severně od Krucemburku 
jejich výskyt není doložen, na krystalinické podloží nasedají již sedimenty bělohorského souvrství. 
V jihovýchodní části u rybníka Velké Dářko dosahují mocností do 25 m (vrt RA-1, 26 m).  

Korycanské vrstvy jsou charakteristické střídáním různě zrnitých glaukonitických pískovců bez 
ostrých litologických hranic o mocnosti až 25 m (vrt ŽD-1, 22,5 m), při bazální části jsou zjištěny 
místy přechody do jílovitého vývoje. 

 

6.2.2. MODELOVÉ PRŮBĚHY HLADIN A SMĚRY PROUDĚNÍ PODZEMNÍ VODY 

SIMULACE PROUDĚNÍ PODZEMNÍ VODY – REŽIM NEOVLIVNĚNÝ ODBĚRY 

V průběhu kalibrace modelu (výpočtů ustáleného stavu proudění podzemní vody), kdy byly 
upřesňovány horizontální koeficienty filtrace zvodněných kolektorů, množství infiltrované podzemní 
vody v místech křížení zlomů (zvodeň A), okrajové podmínky na hranicích modelu, množství 
infiltrovaných srážek, vyvstala nutnost doplnit do modelu některé další zdroje vody oproti 
koncepčnímu modelu, například pro zvodeň BC při severovýchodní hranici v množství 10 l/s a pro 
zvodeň A v oblasti ždírecké zlomu rovněž při východní hranici 10 l/s (Tab. 6-9).  

Za těchto podmínek a po konzultaci byl model nastaven do stavu, který se poměrně uspokojivě 
shoduje s naměřeným stavem hladiny podzemní vody zvodně A, bilančně a logicky se shoduje 
s hydrologickým modelem zvodně BC. Modelované hydroizohypsy jsou obsahem Obr. 6-24, Obr. 
6-25.  

Tabulka 6-9: Porovnání modelovaných a měřených infiltrací do toků BC 

prvky model měření 
v modelu Q (l/s) Q (l/s) 

rybník Řeka z BC 11,534 11,320 
Doubrava 25,102  87,000 
Jánský p. 14,037 15,000 
Městecký p. 15,550 20,000 
Štírový p., M. Dářko 22,845 16,000 
Štírový p. pod rozvodnicí 5,663 neměřeno 

 

KOLEKTOR A 

Graf na Obr. 6-20 ukazuje vztah naměřených a kalibrovaných hladin, chybu kalibrace pro zvodeň A. 
Je nutné si uvědomit, že hladiny byly měřeny v různých časových obdobích za jiných podmínek ve 
zvodni (jiné přítoky do zvodně, jiné odběry z jímaných objektů), objekty nejsou výškově ani polohově 
přesně zaměřeny. Z porovnání byly vyřazeny čerpané vrty a nový vrt 4330-01A s hodnotou hladiny 
podzemní vody ze září 2015 (suché období). 

Horizontální koeficienty filtrace byly v modelované oblasti zvodně A stanoveny odlišně pro severní 
i jižní část modelu Dlouhé meze jih, kde dělící čárou je příčný zlom, který odděluje kru Křížová a kru 
Horní Studenec. V severní části byly stanoveny koeficienty filtrace globálně k=3,0x10-5 m/s, v oblasti 
jímaných objektů až k=9,0×10-5 m/s. V oblasti pod výše popsaným příčným zlomem potom k=1,0x10-

5 m/s až k=2,5×10-5 m/s, v jižní části modelu cca od vrtu VM-1, RA-2: k=5,0x10-6 m/s, v místě 
rybníku Řeka lokálně k=1,0x10-4 m/s . 
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Skutečná postupová rychlost v pórech se pohybuje (při předpokládané efektivní dynamické pórovitosti 
Pdyn= 0.15) v celém modelu globálně 1x10-6 m/s (0,086 m/den), v oblasti jímaných objektů až v=1x10-

5 m/s (0,86 m/den) v oblasti u Velkého Dářka klesá až na v=2x10-7 m/s (0,017 m/den). 

 
Obr. 6-20: Porovnání modelovaných a naměřených hodnot (kolektor - A) 

 

KOLEKTOR BC 

Koeficient filtrace pro zvodeň BC uvažujeme pro severní část k=3×10-5 m/s v severní a střední části, 
v jižní části k=1×10-5 až 3×10-6 m/s v úseku sklonu „uměle“ vytvořeného podloží pro BC. Ve střední 
části (oblast příčného zlomu v severní části kry Křížová) rovněž vyvstala v průběhu modelování 
nutnost obě kry od sebe oddělit sníženou propustností, jinak voda rychle stékala po ukloněném podloží 
a řešení nekonvergovalo. Graf na obrázku 6-20 ukazuje vztah naměřených a kalibrovaných hladin, 
chybu kalibrace pro zvodeň BC. Vzhledem k velkým rozdílům v naměřených hladinách u sousedních 
vrtů (až 37 m), byl graf zpracován jen pro některé objekty (Ac-1, HG-4, HV-1 u Radostína, KC-1, S-1 
u Ždírce n. D., S-3, V-3, 4320_01C). 



Rebilance zásob podzemních vod                             ID EIS 10051606-SFŽP 
 

89 

 

 
Obr. 6-21: Porovnání modelovaných a naměřených hodnot (kolektor - BC) 

 
Koncepce modelu vycházela ze specifické geologické pozice modelovaného kolektoru A. Horniny 
kolektoru A s výjimkou úzkých lemů na okraji struktury nevychází na povrch. Dotace srážkami tedy 
probíhá minimálně. K dotaci podzemní vody dochází z hydrogeologického masivu krystalinika 
Železných hor v jižní části rajonu a na kontaktu s horninami kutnohorského krystalinika. Vrtnými 
pracemi bylo prokázáno, že minimálně částečně je hlavní železnohorský zlom hydraulicky neaktivní. 
V j. části rajonu mají z hlediska dotace hlavní význam příčné zlomy oddělující jednotlivé kry 
křídových sedimentů. V severní části rajonu pak dotace probíhá na jz. okraji struktury na kontaktu 
zřejmě „degradovaných“ sedimentů (ve smyslu změny sedimentů ze zpevněných na nezpevněné - 
s rozpuštěným tmelem) a migmatitů a ortorul krystalinika. 

Z hlediska dotace a odvodnění lze rajon rozdělit na tři téměř nezávislé struktury: 

 s. část rajonu - „dvoukřídlá“ synklinála s odvodněním v oblasti Studence; 

 střední část – jednokřídlá synklinála odvodněná v oblasti rybníka Řeka; 

 jižní část – plochý uzávěr v oblasti rašelinišť u Velkého Dářka. 

 

KOLEKTOR A 

 Dotace podzemní vody 
o sv. okraj struktury - dotace probíhá v místech křížení příčných zlomů s okrajovým 

zlomem Železných hor; 
o předpokládaná dotace – 150 mm/rok z ploch přináležejících k jednotlivým příčným 

zlomům; 
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o jz. okraj - dotace probíhá na kontaktu křídových sedimentů (cenomanu, kolektor A) a 
podložních hornin krystalinika. To je v oblasti tvořeno horninami s předpokládanou 
dobrou puklinovou propustností, dotace se předpokládá pod tokem Doubravy; 

o menší dotace přes výchozy, v SZ části cca 6 l/s, v oblasti výchozu kolem Velkého 
Dářka dotace odteče do Velkého Dářka a úseku Sázavy. 

 Drenáž struktury 
o odběry podzemní vody; 
o toky 
o přetok do toku – oblast rybníku Řeka; 
o odvodnění v oblasti Velkého Dářka. 

K přirozené drenáži struktury docházelo přelivnými prameny, které jsou v současnosti většinou 
podchyceny jako odběry pitné vody nebo zanikly v důsledku čerpání podzemní vody. Přirozená drenáž 
probíhá v oblasti rybníka Řeka a do rašelinišť a rybníka Velké Dářko. 

  Drenáž struktury 
o odběry podzemní vody; 
o přetok do toku – oblast rybníku Řeka; 
o odvodnění v oblasti Velkého Dářka. 

 

KOLEKTOR BC 

 Dotace podzemní vody 
o dotace na ploše křídových sedimentů; 
o přítok od SV. 

 Drenáž struktury 
o odběry podzemní vody; 
o odvodnění v místech rybníků Reka a Malé Dářko; 
o přetok do toků. 

Pro potřeby modelování proudění podzemní vody zvodně A i spojených zvodní B a C byly vykresleny 
mapy hydroizohyps (Obr. 6-22, Obr. 6-23). Jedná se obdobně jako u modelu Dlouhá mez severní část 
o údaje z různých časových období. Známo je průměrné odebírané množství podzemní vody 
z kolektorů za rok 2012. Jako podklad pro kalibraci zvodně A byla tedy zvolena mapa hydroizohyps 
z různých časových údajů a průměrné čerpané množství podzemní vody za rok 2012, přičemž se 
přihlíželo k výsledkům měření stavu podzemní vody ze září 2015 (období sucha), které probíhalo na 
malém počtu objektů bez informací o odebíraném množství podzemní vody. Hydroizophypsy pro 
spojené zvodně B - C mají minimální vypovídací charakter, jelikož jde o hladiny nejen měřené 
v různých časových obdobích, ale o měření z minimálního počtu objektů, které jsou odlišně 
perforované. Hladiny v sousedních vrtech se liší až o 37 m. Dále bylo jako podklad pro kalibraci 
uvažováno dodané hydrometrování na tocích. 

Situace modelu zvodně A a BC s vyznačením okrajových podmínek je znázorněna na Obr. 6-24, Obr. 
6-25. Model je třívrstevný, má oko sítě 25 × 25 m. Plocha zvodně A je 37,4 km2, plocha zvodně BC 
(výchozů BC) je 30,2 km2. 
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Obr. 6-22: Mapa hydroizohyps kolektoru A HGR 4320 Dlouhá mez - jižní část  

(data jsou z různých časových období) 
 

 
Obr. 6-23: Mapa hydroizohyps kolektoru BC HGR 4320 Dlouhá mez - jižní část  

(data jsou z různých časových období) 
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Obr. 6-24: Situace modelu a modelované hydroizohypsy,HGR 4320 Dlouhá mez - jižní část, A 

 stacionární stav 
 

 
Obr. 6-25: Situace modelu a modelované hydroizohypsy,HGR 4320 Dlouhá mez - jižní část, BC 

 stacionární stav 
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KOLEKTOR A 

Na východě je modelovaná oblast kolektoru A omezena linií železnohorského zlomu. Hranice byla 
koncepčním modelem stanovena jako nepropustná. Západní hranice byla stanovena v linii hranice 
výchozu kolektoru A, kde byla (na základě průběžných výsledků modelování a dle geometrie 
kolektoru a taktéž za podmínky zanedbání menších předpokládaných přetoků přes tuto hranici v rámci 
zjednodušení velmi složité geologie modelu) stanovena okrajová podmínka bez proudění. Výjimku 
tvoří krátký úsek hranice, kde se předpokládá infiltrace podzemní vody ze zvodně A do rybníku Řeka, 
čemuž také nasvědčovaly průběžné výsledky modelování. V jižní části modelu tvoří přirozenou 
hranici rybník Velké Dářko, čemuž nasvědčuje dodaná geometrie oblasti, kde byla stanovena okrajová 
podmínka 1. typu s konstantní hladinou, která byla odhadnuta z mapy dle vrstevnic terénu. Z řek na 
výchozech v jižní části modelu uvažujeme malý úsek Sázavy (výškové úrovně, kolmatace koryta byly 
odhadovány).  

V severní části modelovaného území byla zvolena okrajová podmínka bez proudění, přičemž se 
předpokládá, že veškerá podzemní voda bude odvedena štolou a čerpanými vrty. Je to jakési 
zjednodušení okrajové podmínky na hranici v důsledku složitosti geometrie kolektoru a nedostatku 
vstupních údajů, které odpovídá skutečnosti nulových či minimálních skutečných výtoků v těchto 
místech.  

Jsou uvažovány srážky na výchozech kolektoru A, které jsou pro zvodeň A nejvydatnější v SZ oblasti. 
V jižní části oblasti srážky na výchozech infiltrují do Velkého Dářka a do úseku Sázavy. 

Dále uvažujeme s případnými přetoky z kolektoru BC do A řádově do 6 l/s, a to hlavně v severní části 
modelu, v jižní oblasti modelu je hladina kolektoru A silně napjatá 

Dle koncepčního modelu se zdroj vody pro kolektor A nachází v místech křížení železnohorského 
zlomu se zlomy příčnými. Množství vody v jednotlivých dotačních místech bylo počítáno na základě 
zmapování velikosti území (mimo kolektor A), kde se spadlé srážky účastní odtoku do příslušného 
místa vtoku do modelu. V průběhu kalibrace modelu bylo toto množství upřesněno na 150 mm/rok. 
Množství vody v místech vtoku do modelu bylo rozděleno do více sousedních bloků (obvykle do 
deseti). Model tedy uvažuje čtyři místa vtoku vody do kolektoru A, přičemž v oblasti příčného zlomu 
v severní části kry Křížová bylo na základě odborných konzultací zadáno pouze poloviční množství 
spočítané infiltrované vody (do místa pod zlomem ve směru k jihu). Výše popsaný příčný zlom se dle 
koncepčního modelu uvažuje jako velmi omezeně propustný s vypočtenou či předpokládanou 
hodnotou průtoku 10 l/s, která bude sloužit pro kalibraci modelu jako srovnávací hodnota, zrovna tak 
jako předpoklad infiltrace podzemní vody do rybníku Řeka 10 l/s ze zvodně A. 

Dodatečně bylo v průběhu modelování vytipováno čtvrté místo vtoku vody v oblasti Ždíreckého 
zlomu, rovněž při východní hranici.  

Výtok vody z modelu se potom děje prostřednictvím čerpaných vrtů (celkem 12,33 l/s) a štoly (20,25 
l/s dle hodnot z roku 2012 – Tabulka 6-10) a přes předpokládané vnější okrajové podmínky (rybník 
Řeka, Velké Dářko). Objekt štola byl zadán jako drén o výškové úrovni 468 – 478 m n. m. do celkem 
čtyř bloků. Při takto zadaném jímaném objektu (typ drén) není možné zadat přesně odebírané množství 
podzemní vody, ale je nutné toto množství odladit, proto se výsledek modelem vypočtený od zadaného 
nepatrně liší (Tabulka 6-9). Nutnost zadat objekt štola do modelu jako typ drén vyvstala špatnou 
konvergencí řešení v průběhu kalibrace při zadání takto velkého odběru přímo z jednoho či více bloků. 
Typ drén navíc lépe vystihuje charakter objektu štola. 
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Výškové úrovně vrstvy A (podloží, strop) byly stanoveny interpolací dat získaných z provedených 
vrtných prací, na základě geofyzikálních metod a odhadů. Součástí vstupů do modelu byly i vypočtené 
hodnoty koeficientů filtrace na základě hydraulických zkoušek na vybraných vrtech – Tabulka 6-10.  

Efektivní dynamickou pórovitost pro výpočet rychlostí pohybu podzemní vody zadáváme jednou 
hodnotou pro celou modelovanou oblast Pdyn= 0,15. Pro následné tranzientní řešení uvažujeme 
storativitu pružnou Sp= 7x10-5(1/m) a storativitu pro volnou hladinu Sv=0,2.  

 

Tabulka 6-10: Koeficienty filtrace a čerpaná množství v HGR 4320 

název  kf_min kf_max odběr 
objektu (m/s) (m/s) (l/s) 

DM1-A 3,00.10-5   3,99 
DM-1 9,00.10-5   3,04 
Štola     20,25 
HJ-3 6,00.10-6   5,30 
HS-11 8,00.10-6     
UME-8 5,00.10-6     
Z-1 5,00.10-6     
4320-01A 5,20.10-5     
NR-1 9,40.10-5     
NR-2 1,80.10-5     
V-7B 5,70.10-7     
K-1 2,50.10-5     
VM-1 4,00.10-6     

RA-2 5,10.10-6 6.70.10-6   

    odběr celkem: 32,58 
vysvětlivky: kf - koeficient filtrace 

 

KOLEKTOR BC 

Vzhledem k absenci vstupních údajům o geometrii kolektorů B, C a malému množství měřených 
objektů, bylo modelování kolektorů B, C provedeno zjednodušeně, a to tak, že na plochu stropu 
kolektoru A byla posazena izolační vrstva o mocnosti 5 m a následně další vrstva (společná pro B a C, 
dále BC), která byla vertikálně ukončena plochou (povrchem) terénu. 

Zdroj vody pro kolektor BC jsou srážky infiltrované v ploše modelu, které se dle hydrologických 
výpočtů (Kašpárek, Vlček – koncepční model) uvažovaly pro průměrný stav cca kolem hodnoty 4,5 - 
5,0 l/s na km2. V průběhu modelování vyvstala nutnost vytipovat další zdroj vody, a to z krystalinika 
v SV části modelu (Horní a Nový Studenec). 

Odběr vody probíhá vrty, štolami, studnami, zářezy o celkové průměrné vydatnosti 35,07 l/s v severní 
části kolektoru BC, dále infiltrací do rybníku Řeka v jižní části zvodně BC o předpokládaném 
množství dle koncepčního modelu 11,32 l/s (včetně pramenů a případného odběru z S-2, které spolu 
souvisí; viz Tabulka 6-11). Do modelu je rybník Řeka zaveden jako OP 1. typu (konstantní hladina). 
Jímané objekty (zářezy, štoly, vrty) jsou v rámci zjednodušení simulovány jako odběry z bloků. Dále 
se odtok z kolektoru realizuje infiltrací do částí vodotečí, přičemž měřené úseky mnohdy přesně 
neodpovídaly potřebám hydraulického modelu, v případě Doubravy se přepokládá infiltrace vody ve 
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vysokém množství z přilehlého krystalinika mimo sledovaný rajon (z jihu). Toky byly do modelu 
zavedeny jako drény, kolmatace koryta a výškové úrovně byly odhadovány. 

Efektivní dynamickou pórovitost pro výpočet rychlostí pohybu podzemní vody zadáváme jednou 
hodnotou pro celou modelovanou oblast Pdyn= 0,15. Pro následné tranzientní řešení uvažujeme 
storativitu pružnou Sp= 7x10-5(1/m) a storativitu pro volnou hladinu Sv=0,2. Koeficient filtrace 
uvažujeme dle koncepčního modelu cca k=n ×10-5 m/s. 

  

 Tabulka 6-11: Čerpaná množství, 4320 - BC 

název  odběr 
objektu (l/s) 

Zářezy -6,48 
Mat. prameny -2,12 
st MNV -3,09 
S-1 -1,96 
S-5 -1,90 
Studna -2,82 
st. kostel -6,67 
st. sušárna -10,03 
 suma -35,07 

 

Pozn. Odběr z objektu S-2 (2,75 l/s) nad rybníkem Řeka neuvažujeme samostatně, ale jako souhrn 
infiltrace do rybníku Řeka, jelikož případný odběr objektem S-2, odtok prameny a infiltrace přímo do 
rybníka spolu vzájemně souvisí. 

 

TRANSIENTNÍ MODEL HGR 4320 

V transientní simulaci ve zvodni A dochází k nejvyššímu výkyvu piezometrické výšky hladiny 
podzemní vody až cca 11 m ve vrtu VM-1. Směrem k severozápadu vliv kolísání vtoku vody u zlomů 
klesá. Ve vrtu KA-2 kolísá hladina 6 m, ve vrtu KA-1 cca 3 m, ve vrtu V-1 cca 2 m, K-1, V-9, V-7B, 
RA-1, KA-4 cca 1,0 m. Na množství drénované vody zvodně A štolou má kolísání infiltrace ze srážek 
minimální vliv. 

Kolísání hladiny ve vrtech zvodně BC je vlivem měsíčního kolísání srážkové infiltrace minimální 
(Obr. 6-26), zrovna tak přetok vody ze zvodně BC do A. 

Pro grafické znázornění hydroizohyps za transientního proudění byly vybrány dle grafů znázorněných 
na Obr. 6-27, Obr. 6-28 následující časové uzly, přičemž počátek časové osy začíná začátkem 
listopadu a končí koncem září:  

119,99 dnů (na konci února – cca minimum), 

180,99 dnů (na konci dubna), 

241,99 dnů (na konci června – cca maximum), 

303,99 dnů (na konci srpna) 

Mapy hydroizohyps v čase, modelu severní části, jsou obsahem obrázků 6-30 až 6-33.  
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Pokusně byl modelován stav vypnutí vtoku spodem na jeden rok, což se projevilo po roce poklesem 
hladiny ve vrtech NR-2, UME-8 o 1,5 m, ve vrtu 4320-01A o 0,75 m a pokles vydatnosti u štoly o 
0,11 l/s. 

 
Obr. 6-26: Průběh hladiny ve vrtech v čase (kolektor - BC) 

 

 

Obr. 6-27: Průběh hladiny ve vrtech v čase (kolektor - A) 
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Obr. 6-28: Průběh hladiny ve vrtech v čase (kolektor - A) 

 

SIMULACE REŽIMU PROUDĚNÍ PODZEMNÍ VODY PŘI PRŮMĚRNÝCH ODBĚRECH 

Výstupem jsou mapy hydroizohyps v časových uzlech vždy na konci měsíce (před další změnou) a 
grafy průběhu hladiny (piezometrické výšky) v jednotlivých vrtech v čase během jednoho roku - graf 
na Obr. 6-26 - Obr. 6-28 pro model HGR 4320. Z grafů je patrno, které vrty jsou kolísáním vtoku 
vody do modelu ovlivněny a v jaké míře a které minimálně. U čerpaných vrtů uvažujeme odběr 
podzemní vody konstantní v čase. 

V modelu jižní části ve zvodni A dochází k nejvyššímu výkyvu piezometrické výšky hladiny 
podzemní vody až cca 11 m ve vrtu VM-1. Směrem k severozápadu vliv kolísání vtoku vody u zlomů 
klesá. Ve vrtu KA-2 kolísá hladina 6 m, ve vrtu KA-1 cca 3 m, ve vrtu V-1 cca 2 m, K-1, V-9, V-7B, 
RA-1, KA-4 cca 1,0 m. Na množství drénované vody zvodně A štolou má kolísání infiltrace ze srážek 
minimální vliv. 

Kolísání hladiny ve vrtech zvodně BC je vlivem měsíčního kolísání srážkové infiltrace minimální 
(Obr. 6-26), zrovna tak přetok vody ze zvodně BC do A. 

Pro grafické znázornění hydroizohyps za transientního proudění byly vybrány dle grafů na Obr. 6-26 - 
Obr. 6-28, následující časové uzly, přičemž počátek časové osy začíná začátkem listopadu a končí 
koncem září:  

119,99 dnů (na konci února – cca minimum), 

180,99 dnů (na konci dubna), 

241,99 dnů (na konci června – cca maximum), 

303,99 dnů (na konci srpna) 

Mapy hydroizohyps v čase, modelu jižní části, jsou obsahem obrázků Obr. 6-29 - Obr. 6-32.  
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V hydrogeologickém rajonu 4320 Dlouhá mez - jižní část je v kolektoru A pouze jeden dlouhodobě 
pozorovaný hydrogeologický vrt – V 360 (Radostín u Vojnova Městce), s kterým by mohlo být 
provedeno porovnání chodu hladin s reálným měřením v neustáleném stavu. Vrt je situován v místě 
drenáže podzemní vody do oblasti rašelinišť u Velkého Dářka, jde tedy o oblast prakticky bez 
proudění. Kolísání hladiny podzemní vody bylo v letech 2000 až 2010 zjištěno v rozpětí 616,65 m n. 
m. (8/2007) až 617,78 m n. m. (3/2006). Rozkyv hladiny je tedy 1,13 m. Měřené hladiny jsou uvedeny 
na Obr. 6-33. 

 

 
Obr. 6-29: Úroveň hladin podzemní vody při stacionárním stavu (kolektor - A) 
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Obr. 6-30: Úroveň hladin podzemní vody při maximálních odběrech (kolektor - A) 

 

 

Obr. 6-31: Úroveň hladin podzemní vody při průměrných odběrech (kolektor - BC) 
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Obr. 6-32: Úroveň hladin podzemní vody při maximálních odběrech (kolektor - BC) 

 

 
Obr. 6-33: Vrt V 360 – kolísání hladiny podzemní vody 

Vysvětlivky: osa x - datum, osa y nadmořská výška hladiny podzemní vody 
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SIMULACE TRANSIENTNÍHO PROUDĚNÍ PODZEMNÍ VODY V OBDOBÍ 2001 AŽ 2010 

Výstupem jsou mapy hydroizohyps při průměrných a maximálních odběrech a grafy průběhu hladiny 
(piezometrické výšky) v jednotlivých vrtech v čase během jednoho roku - graf na Obr. 6-26 - Obr. 
6-28 pro model jižní části HGR 4320. Z grafů je patrno, které vrty jsou kolísáním vtoku vody do 
modelu ovlivněny a v jaké míře a které minimálně. U čerpaných vrtů uvažujeme odběr podzemní vody 
konstantní v čase. 

Pro vrt DM-1A nebyl maximální povolený odběr dohledán, bylo uvažováno se 4 l/s, štola má 
povolený odběr 45 l/s. Součet maximálních povolených odběrů pro objekty kolektoru A je 60 l/s 
(Tabulka 6-12), což je o cca 20 l/s více, než je historický maximální průměrný odběr z r. 1998 (40,19 
l/s). 

Součet maximálních povolených odběrů z objektů kolektoru BC je 126,9 l/s (Tabulka 6-13), což je 
více než 2× tolik, než je historický maximální průměrný odběr z r. 1998 (59,280 l/s). 

Pro případnou modelovou simulaci odběru ze zvodní o vydatnosti maximálních povolených odběrů 
současně ze všech objektů, by bylo nutné navýšit dotaci do modelu cca o 119,2 l/s oproti průměrnému 
stavu a cca o 87,6 l/s oproti historicky maximálnímu stavu, což odpovídá nárůstu množství srážek, 
které model dotují o dalších cca 82 mm (resp. 112 mm), což se jeví jako nereálné. Stav za odběru 
maximálně povolených vydatností nebyl proto simulován. Byl simulován pouze zjednodušený stav 
maximálních povolených odběrů ze tří vrtů zvodně A.  

 

Tabulka 6-12: Maximální povolené odběry podzemních vod, 4320 kolektor A 

objekt max. povolený odběr 
  ( l/s) 

HJ-3 -7,00 
DM-1 -4,00 

DM-1A -4,00 
štola -45,00 

 
Tabulka 6-13: Maximální povolené odběry, 4320 kolektor BC 

objekt max. povolený odběr 
l/s 

zářezy -29,50 
Mat. prameny -12,40 

st MNV -6,00 
S-1 -8,00 
S-5 -5,00 

studna -4,00 
st Kostel -32,00 

st Sušárna -30,00 
suma -126,90 

 

Pozn. Maximální povolený odběr z objektu S-2 (7,0 l/s) nad rybníkem Řeka neuvažujeme samostatně, 
ale jako souhrn vydatností odběrů, pramenů a infiltrace do rybníku Řeka.  

Byla simulována zjednodušená varianta maximálních povolených odběrů pouze z vrtů kolektoru A: 
HJ-3, DM-1, DM-1A, a to za stejných přítoků jako u simulovaného stavu s maximálními odběry 
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z roku 1998, kdy byly přítoky do modelu navýšeny o 20%. Odběr ze zvodně BC zůstává stejný jako 
při simulaci maximálního stavu z roku 1998 a je tedy podstatně nižší, než je součet všech povolených 
odběrů, což se jeví jako číslo vysoce nadhodnocené a nereálné. 

Maximálně povolený odběr ze tří vrtů zvodně A činí 15 l/s. Štola je uvažovaná jako drén, tudíž je 
schopna odebrat pouze vodu, která v modelu „zbývá“. Ze simulace je zjevné, že není možné zapojit do 
maximálního odběru všechny objekty současně. Totéž je zjevné ze simulace maximálních odběrů 
z roku 1998. Hydroizohypsy zvodně BC ani bilance BC nejsou uváděny, jedná se o téměř totožný stav 
jako v případě simulace maximálních odběrů z roku 1998, pouze přítok do A z BC je o 0.09 l/s vyšší. 

Mapa hydroizohyps prognózního stavu pro zvodeň A je prezentována na obrázcích 6-23 a 6-24, kde 
jsou pro srovnání vykresleny i hydroizohypsy kalibrovaného stavu za původního odběru. 

 
SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ HYDRAULICKÉHO MODELU 

Pro model byly nejprve zpracovány koncepční modely, přičemž jako hlavní dotace podzemní vody pro 
kolektor A byly v obou případech určeny srážky mimo hydrogeologický kolektor. Dotace byla zadaná 
jednak na kontaktu hydrogeologického kolektoru A s křížením příčných zlomů s železnohorským 
zlomem (severní i jižní část) nebo na kontaktu kolektoru s horninami krystalinika pod tokem 
Doubravy (severní část hydrogeologického rajonu 4320). 

Pro nadložní kolektory BC byly jako hlavní dotace podzemní vody v obou případech určeny srážky na 
ploše kolektoru. 

Hydrogeologický rajon 4320, kolektor A je možné rozdělit na tři dílčí struktury – oblast Velkého 
Dářka, oblast Vojnův Městec – Krucemburk a severní kra. Hydrogeologický kolektor je přirozeně 
odvodňován v oblasti rašelinišť u rybníka Velké Dářko, v oblasti Rybníka Řeka a v oblasti severního 
ukončení kolektoru u Podmoklad (vodárensky podchyceným štolou). Kolektor BC je přirozeně 
drénován toky. 

Bilance podzemní vody pro kolektor A vyšla následovně: 

 Hydrogeologický rajon 4320 Dlouhá mez - jižní část    56 l/s. 

Bilance podzemní vody pro kolektor BC vyšla následovně: 

 Hydrogeologický rajon 4320 Dlouhá mez - jižní část    136 l/s. 

V hydrogeologickém rajonu 4320 zjištěné parametry přesně neodpovídají přesně modelovému řešení, 
což je ovšem dáno vysokým stupněm variability hydraulických parametrů v celém kolektoru. 

V rámci modelového řešení bylo zjištěno, že za průměrného modelovaného stavu nebude možné 
exploatovat veškeré množství podzemní vody, na která jsou vydána povolení k nakládání 
s vodami.  

Transientní simulací bylo doloženo, že hydrogeologické kolektory mají vysokou schopnost 
transformovat kolísání dotace vody. Hydrologický model byl zpracován pro území obou 
hydrogeologických rajonů, vždy pro dvě zvodně – kolektor A a spojený kolektor BC. Hydraulický 
model byl sestaven pro kolektor A, který je v obou rajonech prakticky úplně překryt nadložními 
sedimenty křídy, které jsou tvořeny jednak izolátorem a dále pak spojeným kolektorem BC. Data 
zpracovaná v hydrologickém modelu bylo možné použít jen omezeně, protože klimatické poměry 
dotační oblasti (Železné hory a Hornosázavské pahorkatiny) a území hydrogeologického rajonu, jsou 
klimaticky zásadně odlišná. V hydrologických modelech byly hodnoceny toky Doubrava a její přítoky, 
ale ty nepředstavují až na krátké úseky (Barovka, Blatnický potok) oblasti drenáže kolektoru A. 
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Významný vliv má pro HGR 4320 zřejmě dotace z jižní části povodí z oblasti ranského masívu 
(absence povrchových toků). Významný vliv na hydrologické charakteristiky hodnocených toků má 
drenáž nadložních kolektorů, tj. spojeného kolektoru BC. 

Zvýšení možnosti exploatace podzemní vody z hydrogeologického kolektoru A by mohlo umožnit 
zajištění vyšší infiltrací disponibilní vody v době vysokých průtoků po srážkově bohatých obdobích 
(např. tání sněhu). Pokud by byly určeny lokality, které by byly vhodné pro realizaci infiltračních 
prvků, bylo by z dlouhodobého hlediska možné dosáhnout vyšších objemů podzemní vody v kolektoru 
A. 

Pro ověření dotačních zón doporučujeme realizovat hydrogeologické vrty. Pro hydrogeologický rajon 
4320 Dlouhá mez - jižní část jde např. o oblast zóny dotace severní části rajonu. Opět zde bylo 
doporučeno realizovat hydrogeologický vrt na ověření parametrů zvodně. 
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7. KVALITATIVNÍ STAV ÚTVARŮ PODZEMNÍCH VOD 
 

7.1. ÚPRAVÁRENSKÁ HLEDISKA VYUŽITÍ PODZEMNÍCH VOD 

UPRAVITELNOST PODZEMNÍ VODY NA VODU PITNOU 

Pro potřeby regionálního hodnocení bilancovaných hydrogeologických rajonů, případně oblastí byly 
jako vstupní informace využity existující výsledky chemických analýz převážně z jednorázových 
odběrů podzemní vody z archivu ČGS do roku 2013, dále analýzy z pramenů ČHMÚ, výsledky analýz 
z pramenů a  nových vrtů provedených v rámci projektu za období 2013 a 2015. Hodnocení 
upravitelnosti podzemních vod na vodu pitnou bylo provedeno dle vyhlášky č. 120 ze dne 29. dubna 
2011, kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 
274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon 
o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů. Hodnoceny byly všechny složky dle 
vyhlášky č. 120/2011 Sb. 

V každém rajonu (regionu, oblasti) byly zkonstruovány účelové mapy pro každý jednotlivý 
významnější kolektor samostatně, plus pro připovrchovou zónu. 

 

Tabulka 7-1: Kategorie upravitelnosti dle vyhlášky č. 428/2001 Sb.  

Kategorie upravitelnosti Typy úprav 

A1 

Úprava surové vody s koncovou dezinfekcí pro odstranění sloučenin a prvků, které mohou mít 
vliv na její další použití a to zvláště snížení agresivity vůči materiálům rozvodného systému 
včetně domovních instalací (chemické nebo mechanické odkyselení), dále odstranění pachu a 
plynných složek provzdušňováním. Prostá filtrace pro odstranění nerozpuštěných látek a zvýšení 
jakosti. 

A2 

Surová voda vyžaduje jednodušší úpravu, např. koagulační filtraci, jednostupňové 
odželezňování, odmanganování nebo infiltraci, pomalou biologickou filtraci, úpravu v 
horninovém prostředí a to vše s koncovou dezinfekcí. Pro zlepšení vlastností je vhodná 
stabilizace vody. 

A3 

Úprava surové vody vyžaduje dvou či vícestupňovou úpravu čiřením, oxidací, odželezňováním 
a odmanganováním s koncovou dezinfekcí popř. jejich kombinaci. Mezi další vhodné procesy se 
řadí např. využívání ozónu, aktivního uhlí, pomocných flokulantů, flotace. Ekonomicky 
náročnější postupy technicky zdůvodněné (např. sorpce na speciálních materiálech, iontová 
výměna, membránové postupy) se použijí mimořádně. 

>A3 

Vodu této jakosti lze výjimečně odebírat pro výrobu pitné vody s udělením výjimky příslušným 
krajským úřadem. Pro úpravu na vodu pitnou se musí použít technologicky náročné postupy 
spočívající v kombinaci typů úprav uvedených pro kategorii A3, při čemž je nutné zajistit 
stabilní kvalitu vyráběné pitné vody podle vyhlášky č. 252/2004 Sb. Přednostním řešením v 
těchto případech je však eliminace příčin znečištění anebo vyhledání nového zdroje vody. 

 

V hydrogeologických rajonech základní vrstvy došlo k vyřazení vrtů s hloubkou menší než 10 m pro 
hodnocení jednotlivých kolektorů; tyto mělké vrty byly zařazeny do samostatně hodnocené skupiny 
připovrchové zóny (viz níže). Údaje z pramenů byly zahrnuty vždy do konstrukce připovrchové zóny a 
většinou zároveň do konstrukce map jednotlivých kolektorů – s výjimkou těch pramenů, které byly 
zařazeny do izolátoru či neznázorňovaného kolektoru. 
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Pro konstrukci účelových map charakterizujících připovrchovou zónu byly použity analýzy 
podzemních vod z vrtů s hloubkou do 30 m a z pramenů bez ohledu na litologické rozdíly a kolektory. 
Do připovrchové zóny byly zařazeny i vrty s hloubkou menší než 10 m, které byly vyřazeny 
z hodnocení jednotlivých kolektorů. Smyslem bylo vytvořit připovrchovou zónu celého 
hydrogeologického rajonu, nikoli pouze bilancovaného kolektoru.  

Z hodnocení upravitelnosti podzemních vod v bilancovaných hydrogeologických rajonech byly 
vyřazeny všechny analýzy starší roku 1960.  

Analýzy podzemních vod z indikačních, monitorovacích a sanačních vrtů v oblasti starých 
ekologických zátěží nebyly zahrnuty do celkového hodnocení upravitelnosti podzemních vod. 
Posloužily však pro indikaci lokálního bodového znečištění, uvedeného v mapách připovrchové zóny. 
Znázorněny jsou sanační a indikační vrty obsahující podzemní vody kategorie A3 a vyšší, analýzy 
podzemních vod spadající do kategorie A1 a A2 byly považovány za sanované a následně byly použity 
pro vyhodnocení upravitelnosti. 

Počet relevantních analýz podzemní vody je uveden v kapitole 4.4 Hydrochemie - Tabulka 4-7. 

 

Na základě nedostatečného počtu analýz je velmi obtížné hodnotit upravitelnost podzemních vod jak 
kolektoru A tak i přípovrchové zóny.  

Upravitelnost podzemních vod v kolektoru A rajonu 4320 - Křída dlouhé meze - jih je na většině 
plochy rajonu zhoršená, spadá do kategorie >A3, A3 nebo A2, to je způsobeno zvýšenými obsahy 
železa, případně manganu.  

V přípovrchové zóně je situace výrazně příznivější, téměř všechny vody dle výsledků analýz spadají 
do kategorie A2  
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Obr. 7-1: Upravitelnost podzemní vody kolektoru A v HGR 4320 
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Obr. 7-2: Upravitelnost podzemní vody připovrchové zóny včetně indikace znečištění v HGR 4320 
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7.2. VÝVOJ KVALITY PODZEMNÍ VODY 

V rajonu 4320 se nachází 1 objekt – monitorovací vrt ČHMÚ VP-0362 (Ždírec nad Doubravou –Nové 
Ransko), který je situován v oblasti infiltrace cenomanského kolektoru SZ části rajonu. Vrtem byly 
zastiženy deluviofluviální a fluviální písčité sedimenty o mocnosti 5,2 m, níže do konečné hloubky 
jsou dokladovány glaukonitické pískovce korycanských vrstev. Vrtem je tedy s největší 
pravděpodobností monitorován chemismus kvartérního a cenomanského kolektoru v oblasti infiltrace. 
Na následujícím grafu je dokladován vývoj chemismu, v rozmezí let 1985 – 2012 došlo i přes výkyvy 
k poklesu síranů, chloridů, hydrogenuhličitanů a tím i konduktivity. Nízká hodnota konduktivity (12 
mS/m – 18 mS/m) je odrazem infiltrované srážkové vody s krátkou dobou zdržení v horninovém 
prostředí a je srovnatelná s pramenem Chloumek (HGR 4330), který odvodňuje kvartérní sedimenty a 
přípovrchovou zónu krystalinika.  

. 

 
Obr. 7-3: Časové řady s proloženými regresními přímkami koncentrací Cl, NO3 a SO4 a celkové mineralizace 

(TDS). 

Ždírec nad Doubravou - Nové Ransko, monitorovací vrt ČHMÚ VP 362, kvartérní a cenomanský kolektor. 
Grafické vyhodnocení  vývoje základních ukazatelů chemismu.  
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Obr. 7-4: Podrobnější vývoj chemismu na vrtu VP-362 Nové Ransko. Kolektory Q+A  
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8. OCHRANA PŘÍRODNÍCH EKOSYSTÉMŮ 

AOPK ČR AOPK ČR poskytla „Vrstvy biotopů s vazbou na vodu v rozsahu detailně hodnocených 
rajonů + buffer 500 m včetně výběru prioritních území s cennými ekosystémy“ na základě metodiky 
Lustyk – Guth (2014). 

Materiál se skládá z pěti dílčích částí zahrnujících vrstvu biotopů vázaných na vodu, vrstvu všech 
maloplošných zvláště chráněných území (MZCHÚ) a tabulku citací předmětů ochrany, vrstvu 
evropsky významných lokalit (EVL) a ptačích oblastí (PO) včetně identifikace těch s předmětem 
ochrany vázaným na vodu, vrstvu MZCHÚ s vazbou na podzemní vodu, a prioritní území v péči 
AOPK ČR s cennými ekosystémy k podrobnějšímu zpracování. 

V HGR 4320 je evidováno celkem 445 biotopů s vazbou na podzemní vodu (viz Obr. 8-1), seznam 
maloplošných zvláště chráněných území, evropsky významných lokalit, je uveden v tab. 8-1, 8-2. 

 

 

Obr. 8-1: Biotopy s vazbou na vodu v HGR 4320 

 

Tabulka 8-1 Seznam evropsky významných lokalit v HGR 4320 

KOD SITECODE KAT NAZEV Rozloha (ha) BIOREG PO_VODNI HABITAT DRUH 
3022 CZ0614059 EVL Štíří důl - Řeka 92.6 c ano 6410, 7140, 7230 

2987 CZ0614053 EVL Dářská rašeliniště 390.4 c ano 
6410, 7140, 91D0, 
9410 

1042 

3009 CZ0610412 EVL Ransko 263.9 c ano 91E0 
SITECODE – mezinárodní kód EVL či PO používaný v rámci soustavy NATURA 2000; BIOREG – biogeografická oblast: c 
= kontinentální, p = panonská; PO – ptačí oblast; PO_vodni – uvádí, zda je v dané EVL předmět ochrany vázaný na vodu; 
PO_habitat – uvádí, které habitaty jsou předmětem ochrany EVL; PO_druh – uvádí, které druhy jsou předmětem ochrany 
EVL či PO  
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Tabulka 8-2 Seznam maloplošných zvláště chráněných území v HGR 4320 

OBJECTID KOD KAT Název 
Rozloha 

(ha) 
Rozloha 

biotopu (ha) 
% vodních 
ekosystémů 

Orgán ochrany
přírody 

32284 916 PP Tisůvka 0.2 0.0 0.0 AOPK ČR 
34291 2473 NPR Dářko 68.6 65.9 96.1 AOPK ČR 
33563 1886 NPR Ransko 693.6 111.8 16.1 AOPK ČR 
33564 1886 OP Ransko 45.7 4.5 9.8 AOPK ČR 
32646 1222 PR Štíří důl 18.7 1.7 9.0 AOPK ČR 
33224 1671 PR Zlatá louka 11.4 6.8 59.2 AOPK ČR 
32686 1257 OP Řeka 72.4 48.2 66.6 AOPK ČR 
32687 1257 PR Řeka 16.1 12.1 75.2 AOPK ČR 
32436 1045 NPR Radostínské rašeliniště 31.0 27.1 87.4 AOPK ČR 
32437 1045 OP Radostínské rašeliniště 33.6 24.8 74.0 AOPK ČR 
32713 1279 OP Suché kopce 1.8 0.1 3.0 AOPK ČR 
32714 1279 PP Suché kopce 13.5 4.5 33.6 AOPK ČR 
33373 1768 PR Niva Doubravy 68.5 40.9 59.7 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. 

 

8.1. PRIORITNÍ MALOPLOŠNÁ ZVLÁŠTĚ CHRÁNĚNÁ ÚZEMÍ (MZCHÚ) VE 

SPRÁVĚ AOPK ČR S VAZBOU NA PODZEMNÍ VODU 

Všechny lokality s vazbou na podzemní vodu jsou potenciálně ohroženy změnami vodního režimu a je 
nutné je v hydrogeologických modelech zohlednit. Obecně lze konstatovat, že rizikový rozsah změny 
vodního režimu je různý pro jednotlivé biotopy. Komplexní studii, v jakém rozsahu se mají pohybovat 
optimální parametry vodního režimu jednotlivých biotopů, nemá AOPK ČR k dispozici a vznik takové 
studie by byl velmi žádoucí.  

Vybrané prioritní lokality jsou takové, u kterých je známé nebo předpokládané výraznější přímé 
ohrožení vodního režimu antropogenními činnostmi. Na těchto lokalitách by bylo vhodné zpracovat 
detailnější hydrogeologický průzkum, resp. podrobit je hlubším hydrogeologickým analýzám a zjistit 
optimální parametry vodního režimu konkrétně pro tato území. MZCHÚ byla vybrána jednotlivými 
regionálními pracovišti AOPK ČR v rámci jejich územní působnosti. Platí, že MZCHÚ kategorií PR 
a PP jsou prioritní z regionálního hlediska, zatímco z národního hlediska jsou prioritní MZCHÚ 
kategorií NPR a NPP.  

HGR 4320 obsahuje 5-6 vybraných lokalit, které byly identifikovány jako prioritní s cennými 
ekosystémy z hlediska jejich vazby na podzemní vodu. 

 

NPR DÁŘKO A NPR RADOSTÍNSKÉ RAŠELINIŠTĚ 

Popis: Cenné ekosystémy vázané na vysokou hladinu podzemní vody – otevřená rašeliniště, rašeliniště 
s porostem blatkových a rašelinných borů a další rašelinné biotopy. V obou územích se vyskytuje řada 
chráněných a ohrožených druhů rašeliništní flóry a fauny.  

Vodní režim: Přestože přímo v území těchto MZCHÚ nejsou umístěny objekty pro jímání podzemních 
vod, existuje několik takových objektů v jejich okolí. 
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NPR RANSKO 

Popis: Rozsáhlý komplex rozmanitých lesních ekosystémů – bučiny, smrčiny, a zvláště významné jsou 
prameništní a potoční jasanové olšiny hostící nejbohatší populace bledule jarní (Leucojum vernum) na 
Českomoravské vrchovině. 

Vodní režim: Objekty pro jímání podzemních vod jsou umístěny v okrajové části MZCHÚ v 
ekosystémech, které nejsou speciálně vázány na vyšší hladinu podzemní vody (smrkové porosty s 
příměsí buku), nicméně se nachází v okolí ekosystémů, které jsou naopak na výšku hladiny podzemní 
vody citlivé (údolní jasanovo-olšové luhy). 

PR ŘEKA  

Popis: Komplex mokřadních ekosystémů vázaných na vysokou hladinu povrchové vody i dostatečné 
zásoby podzemní vody (převážně slatinné a rašelinné louky, porosty vysokých ostřic a mokřadní 
vrbiny).  

Vodní režim: Objekty pro jímání podzemních vod jsou umístěny nedaleko od JJV hranice chráněného 
území. 

PP SUCHÉ KOPCE  

Popis: Komplex vlhkých, na prameništích zrašelinělých luk a vřesovištních pastvin s krajinářsky 
cennou rozptýlenou vegetací. Několik ohrožených a chráněných druhů vlhkomilných rostlin, stabilní 
populace některých druhů obojživelníků. 

Vodní režim: V blízkosti zvláště chráněného území se nachází objekt pro jímání mělkých podzemních 
vod. Reliéf tohoto území je z geomorfologického hlediska poměrně členitý a ekosystémy (slatinné až 
rašelinné louky) vázané na vyšší hladinu povrchové vody a dostatečné zásoby podzemní vody se 
nacházejí v bližším okolí zmíněného objektu i na protilehlém svahu, kde pravděpodobně nebudou 
odběrem nijak ohroženy. 

PR ZLATÁ LOUKA 

Popis: Slatinné louky, vlhké louky a lužní olšiny na opukovém podloží. Hloubka slatiny dosahuje 
místy přes 2,5 m. Slatiniště je napájeno prameny s minerálně bohatou vodou. 

Vodní režim: V okolí do 5 km je velké množství objektů pro jímání podzemní vody. Lze předpokládat 
vliv odběrů podzemních vod na režim pramenišť v PR a tím i na předměty ochrany. 

 

8.2. POPIS JEDNOTLIVÝCH CHRÁNĚNÝCH ÚZEMÍ 

Následuje stručný popis jednotlivých chráněných území (MZCHÚ, EVL a PO) s vazbou na vodu nebo 
v okolí výchozů kolektoru A nebo jeho podloží, z veřejně dostupných zdrojů uvedených u každé 
lokality. 

 

ZLATÁ LOUKA 

Přírodní rezervace Zlatá louka je hluboké rašeliniště s mnoha ohroženými druhy rostlin a živočichů. 
Celý ekosystém je zbytkovou ukázkou typických biotopů daného regionu. 

Geologické podloží tvoří vápnité glaukonitické slínovce, což jsou usazeniny druhohorního moře, staré 
přibližně 90 milionů let. Na území PR na povrch vyvěrají puklinové prameny, které udržují vysokou 
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vlhkost půdního horizontu po celý rok. Silné zavodnění společně s nízkým obsahem živin umožnily 
vznik slatiniště, vrstva humolitu má mocnost až 2,5 m. Vzhledem k podloží je voda minerálně bohatá 
s vysokým obsahem vápníku. S vysokým nasycením vápníkem souvisí velice omezená dostupnost 
fosforu, proto se na takovýchto stanovištích vyvinula unikátní společenstva druhů adaptovaných na 
limitaci fosforem. V současné krajině jsou tato společenstva velice vzácná v důsledku plošných 
meliorací a intenzivnímu hnojení zemědělských kultur v druhé polovině minulého století. 

 

 

Obr. 8-2. PR Zlatá louka 
(foto: Petr1888,CC BY-SA 4.0) 

 

Nejzajímavějším společenstvem v PR je ostřicovo-mechové slatiniště v jižní části PR. Roste zde 11 
druhů ostřic, některé z nich jsou velice vzácné, např.: ostřice Davallova (Carex davalliana), o. hostova 
(C. hostiana), o. šupinoplodá (C. lepidocarpa). Z dalších vzácných druhů zde můžeme nalézt dva 
druhy orchidejí (Epipactis palustris), prstnatec májový (Dactylorhiza majalis), rosnatku 
okrouhlolistou (Drosera rotundifolia), vachta trojlistou (Menyanthes trifoliata), suchopýr širolistý 
(Eriophorum latifolium), bařičku bahenní (Triglochin palustre), toliji bahenní (Parnassia palustris) 
a bleduli jarní (Leucojum verum). Porosty s charakterem lesa jsou soustředěny především kolem 
drobných struh. V stromovém patře převažuje olše lepkavá (Alnus glutinosa), doprovázena je břízou 
bělokorou (Betula pendula). V bylinném patře upoutají pozornost především hustě trsnaté traviny 
bezkolenec modrý (Molinia caerulea) a ostřice latnatá (Carex paniculata). Zajímavý je výskyt 
přesličky největší (Equsetum telmateia) a orchideje bradáčku vejčitého (Listera ovata). V okrajových 
částech PR se vyskytují luční společenstva mezofilních a podmáčených luk. Mezofilní louky jsou 
druhově pestré a květnaté, stav podmáčených luk je dosti neutěšený, většinou leží ladem a zarůstají 
rákosem obecným (Phragmites australis) a nitrofilní vegetací. 

Vzhledem k charakteru území je na území poměrně pestrá fauna vázaná mokřadní ekosystémy. 
Slatiniště hostí velice zajímavé společenstvo měkkýšů. Především výskyt různých druhů vrkočů – 
např. vrkoč Geyerův (Vertigo geyeri), v. mnohozubý (Vertigo antivertigo) a kuželíka tmavého 
(Euconulus praticola) vypovídá o reliktním charakteru zdejších slatinných luk. V tůni na západním 
okraji PR se pravidelně rozmnožuje druhů obojživelníků – čolek horský (Triturus alpestris), č. obecný 
(T. vulgaris), ropucha obecná (Bufo bufo), rosnička zelená (Hyla arborea), skokan hnědý (Rana 
temporaria), s. krátkonohý (Pelophylax lessonae) a s. zelený (P. esculentus). Z plazů se v PR 
vyskytují ještěrka živorodá (Zootoca vivipara), užovka obojková (Natrix natrix). V nedávné minulosti 
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zde byl zastižen nenápadný pták sluka lesní (Scolopax rusticola), což je jediný doložený záznam 
z CHKO Železné hory. 

(http://botany.cz) 

 

NIVA DOUBRAVY 

 

Obr. 8-3. Přírodní rezervace Niva Doubravy 
(foto: Petr1888,CC BY-SA 4.0) 

 

Rozsáhlý komplex vlhkých, mezofilních, rašelinných a smilkových luk, mokřadů, rybníka a porostů 
dřevin v nivě řeky Doubravy u obce Sobíňov nedaleko Chotěboře s výskytem řady vzácných 
a ohrožených druhů organismů. Porosty vysokých ostřic, vlhké a mezofilní louky, roztroušené lesíky 
a nevelký rybník jsou posledním zachovalým souborem mokřadních a lučních biotopů v člověkem 
silně pozměněném úseku řeky Doubravy mezi obcemi Nové Ransko a Bílek. Různorodost 
stanovištních podmínek a dlouhodobý vliv tradičních hospodářských činností člověka vytvořila 
podmínky pro vznik pestré mozaiky rostlinných společenstev (z velké části ohrožených) s výskytem 
zvláště chráněných a ohrožených druhů organismů. 

Vyskytuje se zde řada významných druhů rostlin, např. ostřice Davallova (Carex davalliana), ostřice 
Hartmanova (Carex hartmanii), sítina kostrbatá (Juncus squarrosus), hladýš pruský (Laserpitium 
prutenicum), všivec lesní (Pedicularis sylvatica), tolije bahenní (Parnassia palustris), prstnatec 
májový (Dactylorhiza majalis) 

Území je velmi významné pro živočichy, žije zde modrásek bahenní (Phengaris nausithous), 
mravenec rašelinný (Formica picea), čolek velký (Triturus cristatus), čolek horský (Triturus 
alpestris), zmije obecná (Vipera berus), ještěrka živorodá (Zootoca vivipara) a další druhy. 

Louky v nivě Doubravy jsou dlouhodobě koseny (s krátkou přestávkou), byly však v minulosti 
dotčeny změnou vodního režimu – např. v osmdesátých letech 20. století bylo provedeno napřímení 
a zahloubení koryta řeky a s tím bylo spojené další odvodnění luk. V 19. století byly v území dva 
velké rybníky, z nich že se dodnes zachovaly pouze vysoké hráze (vedou po nich cesty). V letech 
1960-1970 byl v lokalitě vybudován Zahájský rybník, ve východní části lokality pak byla zbudována 
protáhlá tůň. V území došlo vlivem několikaleté absence kosení k částečné degradaci luk, ale současné 
již dlouhodoběji probíhající hospodaření jejich kvalitu opět zvýšilo. 

(http://www.dedictvivysociny.cz/, http://www.sdruzenikrajina.cz/) 
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RANSKO 

 

Obr.8-4. Bledule v NPR Ransko 
(foto: Petr1888,CC BY-SA 4.0) 

 

Jižně od Ždírce nad Doubravou (okres Havlíčkův Brod) se nachází rozsáhlé chráněné území, které 
tvoří lesní porosty na svazích Ranského Babylonu (673 m n. m.). První chráněné území zde bylo 
vyhlášeno v roce 1956 a jmenovalo se Staré Ransko podle nejblíže ležící obce. Důvodem ochrany byla 
bohatá lokalita bledule jarní. Tato rezervace měla rozlohu 35 hektarů. V roce 1997 byla rezervace 
rozšířena na rozlohu 159 hektarů, dostala jméno Ranská bahna a byla přehlášena do kategorie národní 
přírodní rezervace. Dnešní jméno Ransko získala v roce 2010, kdy byla rozšířena na současnou 
rozlohu 695,4 ha. Jméno Ransko také používá evropsky významná lokalita, která byla navržena pro 
ochranu biotopů olšovo-jasanových luhů, acidofilních a květnatých bučin. Její plocha je menší 
(263 ha), protože zahrnuje především porosty přírodních biotopů. 

Chráněné území je známé bohatým výskytem bledule jarní (Leucojum vernum). Především na 
severních a severozápadních svazích Ranského Babylonu vyvěrá řada vrstevních a puklinových 
pramenů a díky nim se zde vyskytují rozsáhlá zamokřená stanoviště porostlá jasanovými olšinami 
z asociace Carici remotae-Fraxinetum, v kterých roste vedle bledule i řada dalších významných druhů. 
Mezi ně rozhodně patří řeřišnice trojlistá (Cardamine trifolia) a oměj pestrý (Aconitum variegatum). 
V jarních měsících je nápadný hojný výskyt prvosenky vyšší (Primula elatior) nebo keříků lýkovce 
jedovatého (Daphne mezereum). Zajímavá jsou i další lesní společenstva. 

Geologické podloží vrcholové části Ranského Babylonu tvoří ultrabazické vyvřeliny, především hadce 
a gabra. Hadce vycházejí na povrch jako drobné skalní výchozy v okolí vrcholu Ranského Babylonu, 
místy se nacházejí i rozvlečené balvany. Zvláštní chemické a fyzikální vlastnosti výrazně ovlivňují 
charakter místní vegetace. Z druhů vázaných na hadce se zde však vyskytuje na jediném místě sleziník 
hadcový (Asplenium cuneifolium) a hojnější chrastavec rolní hadcový (Knautia arvensis subsp. 
serpentinicola). Půdy na hadcích jsou chudé na živiny a často mají vysoký obsah těžkých kovů, a to 
především niklu, chromu a kobaltu. Proto je porůstají druhově chudé světlé bory, v jejich bylinném 
patře je zde hojný bezkolenec modrý (Molinia caerulea). Chrastavec rolní hadcový (Knautia arvensis 
subsp. serpentinicola) se vyskytuje roztroušeně na světlinách, nejčastěji se s ním setkáme na okrajích 
cest společně se zvonkem broskvolistým (Campanula persicifolia). 

Vzácně se na humusu v borech, ale i pod smrky vyskytuje hruštice jednostranná (Orthilia secunda). 
Na chudší stanoviště na hadcích navazují bohatší stanoviště na gabrech, na kterých se vyskytují 
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především květnaté bučiny z asociace Asperulo-Fagetum. V bylinném patře se v nich vyskytuje hojně 
mařinka vonná (Galium odoratum), kostřava lesní (Festuca altissima), místy i kyčelnice devítilistá 
(Dentaria enneaphyllos), růže převislá (Rosa pendulina), na vlhčích místech roste barvínek menší 
(Vinca minor), roztroušeně plavuň pučivá (Lycopodium annotinum). Jedle (Abies alba) se v těchto 
bučinách vyskytuje jen zřídka, ale místy se vyskytují fragmenty jedlin se svízelem okrouhlolistým 
(Galium rotundifolium). 

Na chudších kamenitých místech se vyskytují spíše maloplošně acidofilní bučiny z asociace Luzulo-
Fagetum. Na prameništích a jasanových olšinách se vyskytuje čarovník alpínský (Circaea alpina) 
i s čajovníkem prostředním (Circaea intermedia), česnek medvědí (Allium ursinum), roztroušeně se 
vyskytuje ostřice převislá (Carex pendula). Kromě původních lesních společenstev se v chráněném 
území vyskytují i smrkové monokultury nebo výsadby dalších nepůvodních jehličnanů. V minulosti 
byl celý Ranský masív silně ovlivněn těžbou dřeva pro železárny ve Starém Ransku a s tím související 
snahou o rychlé znovuzalesnění smrkem. 

Z dalších významných druhů se v NPR Ransko poměrně hojně vyskytuje lilie zlatohlavá (Lilium 
martagon), prstnatec Fuchsův (Dactylorhiza fuchsii), ve světlých lesích vemeník zelenavý 
(Platanthera chlorantha), na jednom místě se vyskytuje kruštík modrofialový (Epipactis purpurata). 

NPR Ransko je také zajímavou lokalitou z hlediska bryologického. Díky bohaté nabídce stanovišť zde 
bylo nalezeno 160 taxonů mechorostů. Mezi nalezenými mechorosty je významnější nález prameništní 
bařinatky obrovské (Calliergon giganteum), dále druhu vázaného na tlející smrkové dřevo křepenky 
bledé (Cephalozia leucantha) nebo měchýřočepky široústé (Physcomitrium eurystomum). Za zmínku 
stojí výskyt některých druhů vázaných na skalní výchozy. Roste zde teplomilnější děrkovka 
chluponosná (Grimmia trichophylla) vázaná na suché skály. Na hadcových skalách byly nalezeny dva 
zajímavější druhy, křižítka vykrojená (Lophoziopsis excisa) a křižítka protáhlá (Lophoziopsis 
longidens). Většina zajímavějších druhů je však vázána na vlhčí místa, na prameniště, rašelinějící 
místa či břehy potoků. Zajímavý je výskyt rašeliníku splývavého (Sphagnum inundatum), který roste 
v menších loužích. V olšinách a stinných lesích se zde vyskytuje kostrbatec větevnatý 
(Rhytidiadelphus subpinnatus) nebo zpeřenka půvabná (Thuidium delicatulum). Na prameniště 
a podmáčená místa je vázaná krondlovka netíkovitá (Fissidens adianthoides), zelenivka hvězdovitá 
(Campylium stellatum), měřík vyvýšený (Plagiomnium elatum), rokýtek nízký (Amblystegium humile) 
nebo rokýtek ponořený (Amblystegium tenax). 

Z mykologického hlediska je NPR Ransko velmi významnou lokalitou, a to díky prvonálezu kuřátka 
(Ramaria testaceoflava) pro Českou republiku. Z dalších druhů se zde vyskytuje kriticky ohrožená 
housenice střevlíkovitá (Cordyceps entomorrhiza), saprofytní závojenka sítinová (Entoloma juncinum) 
rostoucí ve vlhkých lesích, vodnička potoční (Cudoniella clavus), která indikuje čisté vody, ohrožený 
ryzec ostrý (Lactarius acris) vázaný na buky. Z chráněných druhů zde roste holubinka olšinná 
(Russula pumila), která je vázaná svým výskytem na olšiny. 

Na území přírodní rezervace lze také vidět pozůstatky po těžbě kovových rud. Především starší těžbu 
železné rudy, která se zpracovávala ve Starém Ransku, a nejvíce znatelné stopy jsou v blízkém 
sousedství této obce. Při západní hranici jsou znatelné stopy po těžbě rud s obsahem niklu, kobaltu 
a mědi. U cesty vedoucí po modré ze Starého Ranska lze vidět zřejmě jedinou pinku na území NPR 
a nejvíce terénních nerovností po těžbě se nachází v místě zvaném U obrázku. 

Území je protkáno poměrně hustou sítí lesních cest, ale v národní přírodní rezervaci je vstup mimo 
vyznačené cesty zakázán. Turistické cesty vedou pouze po hranici, na východní hranici vede červená 
ze Starého Ranska k Ranským jezírkům, které se s NPR Ransko sousedí na jihovýchodním okraji. 
Odtud vede po jižní a západní hranici modrá značka. Ta na jihozápadním okraji míjí památný strom 
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Sajfertův buk, pojmenovaný na památku ochranáře Miloše Sajferta z Havlíčkovy Borové. Při jarní 
návštěvě je možné projít část s nejhojnějším výskytem bledule po lesní cestě od Pobočenského rybníka 
směrem k západu a tam se napojit na modrou turistickou značku, která vede do Nového Ranska. Odtud 
se lze vrátit po červené turistické po zpevněné cestě k Pobočenskému rybníku. 

(http://botany.cz) 

 

ŠTÍŘÍ DŮL - ŘEKA 

Evropsky významná lokalita Štíří důl – Řeka na svém území slučuje dvě stejnojmenné přírodní 
rezervace. První část tvoří výrazně zaříznuté zv. jdoucí údolí Štírového potoka mezi Malým Dářkem 
a údolní nivou Doubravy asi 1,5 km jz. od obce Vojnův Městec. Druhá část jsou louky v jv. části 
břehových partií rybníka Řeka nacházejících se bezprostředně sz. směrem pod obcí Hluboká a údolní 
nivy říčky Doubravy asi 1,5 km jz. od obce Vojnův Městec. Lokalita se nachází ve fytogeografickém 
regionu Hornosázavská pahorkatina. Geologickým podložím území jsou vápnité slínovce a prachovce 
křídového výběžku Dlouhé meze překryté mělkými hlinitými pararendzinami, ve spodinách s vyšším 
obsahem štěrku. Na prudkých svazích se ojediněle vyskytují i suťové nevyvinuté půdy, přecházející do 
humusem obohacených kambizemí na bázích svahů. V úzké údolní nivě potoka jsou na sedimentech 
vytvořeny pseudogleje, u rybníčku v dolní části území zbahnělé gleje. 

Na lokalitě je zachován (v rámci CHKO Žďárské vrchy ojedinělý) komplex přechodových rašelinišť, 
bezkolencových luk a podhorských smilkových trávníků. Velmi významná lokalita srpnatky 
fermežové (Drepanocladus (Hamatocaulis) vernicosus) v kraji Vysočina, přítomná populace tohoto 
mechu patří k největším recentně známým v ČR. Regionálně významná lokalita šikouška zeleného 
(Buxbaumia viridis). Jedna z posledních populací hořečku mnohotvarého českého (Gentianella 
praecox subsp. bohemica) na Českomoravské vrchovině. Velmi početná populace vrkoče Geyerova 
(Vertigo geyeri), zřejmě nejpočetnější v rámci celé střední Evropy. 

Štíří důl: 

V zalesněné části výrazného údolí Štířího potoka převažují změněné smrkové porosty s příměsí jedle 
bělokoré (Abies alba) a s nepatrným zastoupením javoru klenu (Acer pseudoplatanus) a buku lesního 
(Fagus sylvatica). V části území jsou částečně zachovány květnaté bučiny až roklinové javořiny svazu 
Tilio-Acerion. V podrostu se vyskytují také oměj vlčí mor (Aconitum lycoctonum), měsíčnice vytrvalá 
(Lunaria rediviva), lýkovec jedovatý (Daphne mezereum) a růže převislá (Rosa pendulina). Podél 
potoka se vyskytuje fragment údolních jasanovo-olšových luhů a v potoce pobřežní vegetace potoků. 
Ve žlíbku potoka nad rybníkem se ve smíšeném porostu olše lepkavé (Alnus glutinosa), javoru klenu 
(Acer pseudoplatanus), jasanu ztepilého (Fraxinus excelsior) a smrku ztepilého (Picea abies) 
vyskytuje na padlých smrkových kmenech naturový mechorost šikoušek zelený (Buxbaumia viridis). 
V horní bezlesé části údolí Štířího potoka se na jižně orientovaných svazích vytvořila mozaika 
mezofilních luk a podhorských smilkových trávníků, díky opukovému podloží s náznaky přechodů 
k širokolistým suchým trávníkům. Právě zde je lokalita zbytkové populace hořečku mnohotvarého 
českého (Gentianella praecox subsp. bohemica), z dalších ohrožených druhů rostlin zde roste 
pětiprstka žežulník (Gymnadenia conopsea) a vemeník dvoulistý (Platanthera bifolia). 

Žleb potoka je biotopem v regionu ojedinělé populace mloka skvrnitého (Salamandra salamandra), 
v rybníčku ve spodní části údolí se rozmnožuje kuňka ohnivá (Bombina bombina). 

Řeka: 

Jižně od rybníka Řeka se nachází nevápnitá mechová slatiniště, převážně as. Sphagno warnstorfii-
Eriophoretum latifolii. Místy jsou v okolí pramenů na opukovém podloží vytvořeny plošky vápnitých 
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slatinišť as. Valeriano dioicae-Caricetum davallianae a Eleocharitetum quinqueflorae. Slatiniště 
přechází ve střídavě vlhké bezkolencové louky nebo ve vlhké pcháčové louky a tužebníková lada. Na 
vlhké louky navazují mezofilní ovsíkové louky a smilkové trávníky, místy na přechodu k mezofilním 
bylinným lemům. Břehy rybníka Řeka lemují rozsáhlé porosty vysokých ostřic a mokřadní vrbiny. 
Kolem meandrujícího toku Doubravy jsou vytvořeny břehové porosty, přecházející v roztroušené 
dřevinné nálety na loukách. Na skalnatém poloostrůvku u rybníka je vytvořen drobný lesík s 
různověkým smíšeným porostem. Na slatiniště a vlhké louky je vázán výskyt řady ohrožených druhů 
rostlin. Rostou zde mj. ostřice dvoudomá (Carex dioica), o. dvoumužná (C. diandra), o. příbuzná (C. 
appropinquata), o. Hartmanova (C. hartmanii), o. Davallova (C. davalliana), rosnatka okrouhlolistá 
(Drosera rotundifolia), suchopýrek alpský (Trichophorum alpinum), bahnička chudokvětá (Eleocharis 
quinqueflora), bařička bahenní (Triglochin palustris), vachta trojlistá (Menyanthes trifoliata), 
prstnatec májový (Dactylorhiza majalis), zábělník bahenní (Comarum palustre), tolije bahenní 
(Parnassia palustris), všivec lesní (Pedicularis sylvatica), v. bahenní (P. palustris), bublinatka jižní 
(Utricularia australis), bublinatka menší (U. minor), vrba rozmarýnolistá (Salix rosmarinifolia), 
škarda měkká čertkusolistá (Crepis mollis subsp. succisifolia), žluťucha orlíčkolistá (Thalictrum 
aquilegiifolium) a kosatec žlutý (Iris pseudacorus). Významný je také výskyt bahenních pampelišek 
sekce Palustria, při průzkumu v roce 2013 zde byla zjištěna pampeliška drůbeží (Taraxacum fartoris). 
V cenných rašelinných biotopech byl zjištěn výskyt celé řady významných druhů mechorostů jako sou 
např. bařinatka obrovská (Calliergon giganteum), rašeliník modřínový (Sphagnum contortum), 
rokýtek vlhkomilný (Pseudocampylium radicale), zelenka hvězdovitá (Campylium stellatum), 
dvouhrotec bahenní (Dicranum bonjeanii), srpnatka mnohosnubná (Drepanocladus polygamus), 
krondlovka netíkovitá (Fissidens adianthoides), měřík vyvýšený (Plagiomnium elatum), měřík 
prostřední (P. medium), měřík oválný (P. ellipticum), lesklec zubatý (P. denticulatum), štírovec 
prostřední (Scorpidium cossonii) a vlasolistec vlhkomilný (Tomentypnum nitens). Poměrně početnou 
populaci zde má srpnatka fermežová (Hamatocaulis vernicosus), vytváří zde populaci mnoha kolonií 
o celkové velikosti asi 10m2. 

 

 

Obr.8-5. PR Řeka 
(foto: N. Gutzerová, CC BY-SA 3.0) 

 

Území hostí početné populace obojživelníků. Rozmnožují se v něm čolek horský (Triturus alpestris), 
skokan hnědý (Rana temporaria), s. ostronosý (R. arvalis), s. zelený (R. kl. esculenta), s. krátkonohý 
(R. lessonae), ropucha obecná (Bufo bufo) a rosnička obecná (Hyla arborea). Z plazů zde žije ještěrka 
živorodá (Zootoca vivipara), zmije obecná (Vipera berus) a užovka obojková (Natrix natrix). Na 
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loukách hnízdí mj. bekasina (Gallinago gallinago), hýl rudý (Sarpodacus erythrinus), ťuhýk obecný 
(Lanius collurio), bramborníček hnědý (Saxicola rubetra), linduška luční (Anthus pratensis), cvrčilka 
zelená (Locustella naevia) a řada dalších druhů ptáků. Za potravou často zaletují moták pochop 
(Circus aeroginosus), čáp bílý (Cicinoa ciconia) i čáp černý (C. nigra) a pravidelně zde loví hmyz 
netopýři, nejčastěji netopýr vodní (Myotis daubentoni). Z významných druhů měkkýšů je 
nejvýznamnější výskyt početné populace drobného plže vrkoče Geyerova (Vertigo geyeri). Jeho zdejší 
populace je v současné době zřejmě nejbohatší lokalitou druhu v Evropě. 

(http://www.nature.cz/) 

 

SUCHÉ KOPCE 

 

Obr.8-6. PP Suché kopce 
(foto: N. Gutzerová, CC BY-SA 3.0) 

Severovýchodně od obce Vojnův Městec (okres Žďár nad Sázavou) se na jihozápadně exponovaných 
svazích mírně se svažujících do údolí potoka, který je odvodňuje, nachází na ploše 13,38 hektarů 
(a 2,33 ha ochranné pásmo) přírodní památka Suché kopce. Její název je zavádějící, protože 
v chráněném území se nachází řada pramenů, z nichž některé (převážně na západním okraji) byly 
v minulosti podchyceny do studní. Chráněné území je také poznamenané dřívějšími snahami 
o odvodnění. Do dnešním dnů se dochovaly tři hluboké odvodňovací příkopy vedoucí od pramenišť do 
údolí potoka. 

Místní používají pro toto území název Střelnice, protože ve východní části dnešní přírodní památky 
bývala ještě v osmdesátých letech 20. století vojenská střelnice. Jejím pozůstatkem je mohutný zemní 
val na severozápadním okraji chráněného území a také zbytky zákopů nacházející se před tímto valem. 
Po vyhlášení chráněného území v roce 1990 byly odstraněny nežádoucí výsadby dřevin a zredukovány 
i náletové dřeviny. Zbytek rozptýlených náletových dřevin dotváří typický krajinný ráz. 

Nejcennější vegetaci představují především prameništní rašelinějící louky zastoupené společenstvy ze 
svazu Sphagno recurvi-Caricon canescentis a Caricion fuscae. Na ně navazují vlhké pcháčové louky 
ze svazu Calthion. Na suchých okrajích chráněného území pak navazují mezofilní ovsíkové louky, 
které na nejsušších a neúživných místech nahrazují suché smilkové trávníky z asociace Nardo-
Festucetum capillatae. 

Lokalita je známa především hojným výskytem prstnatce Fuchsova (Dactylorhiza fuchsii), kterému 
zjevně svědčí kosení luk a roste hojně na vlhkých místech a roztroušeně i na mezofilních stanovištích. 
Na mezofilních stanovištích je velmi hojný vemeník dvoulistý (Platanthera bifolia), který se zjevně 
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šíří i na polokulturní louky v okolí. Ze vstavačovitých zde roste vzácně ještě prstnatec májový 
(Dactylorhiza majalis). Dříve uváděná pětiprstka žežulník (Gymnadenia conopsea) nebyla 
v posledních letech ověřena. 

Z dalších zvláště chráněných druhů zde rostou všivec lesní (Pedicularis sylvatica), mochna bahenní 
(Potentilla palustris), kozlík dvoudomý (Valeriana dioica), vlochyně (Vaccinium uliginosum), starček 
potoční (Tephroseris crispa), rosnatka okrouhlolistá (Drosera rotundifolia), tolije bahenní (Parnassia 
palustris) nebo všivec bahenní (Pedicularis palustris) Na sušších stanovištích hadí mord nízký 
(Scorzonera humilis) nebo kociánek dvoudomý (Antennaria dioica). 

Díky geologickému podloží, které tvoří biotické ruly, nejsou místní prameny příliš bohaté na báze, 
a tak i místní bryoflóru tvoří spíše běžné druhy rašelinných luk, jako rašeliník člunkolistý (Sphagnum 
palustre), r. kostrbatý (S. squarrosum). Jen vzácně zde roste rašeliník Warnstorfův (S. warnstorfii) 
jehož polštáře prorůstají lodyžky ploníku tuhého (Polytrichum strictum). Území je zajímavé 
i výskytem zmije (Vipera berus) nebo křepelky polní (Coturnix coturnix), která zde hnízdí. 

 (http://botany.cz) 

 

RADOSTÍNSKÉ RAŠELINIŠTĚ 

Na plochém rozvodí s bifurkací vod do řek Sázavy a Doubravy vzniklo rašeliniště typu přechodového 
vrchoviště s výskytem řady chráněných a ohrožených druhů rostli a živočichů. Na jeho dříve těžené 
části dochází k přirozené sekundární sukcesi rašeliništních společenstev. 

 

Obr.8-7. NPR Radostínské rašeliniště 
(foto: Petr1888,CC BY-SA 4.0) 

 

Podložím sníženiny v Dářské brázdě jsou vápnité glaukonické pískovce a slínovce křídového výběžku 
Dlouhé meze České křídové tabule, s kvartérními písčitými a jílovými překryvy. Rašeliniště typu 
přechodového vrchoviště vzniklo překrytím starších slatinných vrstev, vytvořených zarůstáním 
mělkého preboreálního jezera kyselou vrchovištní rašelinou rašeliníko-suchopýrovou s příměsí dřevin, 
vytvářenou za chladného a vlhkého klimatu atlantiku. Území je součástí druhého největšího 
rašelinného ložiska v oblasti Dářska „Březina“ s odhadovanou kubaturou 2,176 mil. m3 rašeliny na 
ploše 107 ha. Hloubka rašelinných vrstev v rezervaci dosahuje 326 cm. 

Rostlinná společenstva na hlubokých rašelinách náleží ke svazu Sphagnion magellanici a primární 
klimaxovou vegetaci zde představuje asociace Eriophoro vaginati-Sphagnetum recurvi s borovicí lesní 
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(Pinus sylvestris) a jejími kříženci s borovicí blatkou (Pinus x rhaetica nothosubsp. digenea), 
přimíšeným smrkem ztepilým (Picea abies) a břízou pýřitou (Betula pubescens). V podrostu se 
nachází bohatá keříčková vegetace s borůvkou (Vaccinium myrtillus), vlochyní (Vaccinium 
uliginosum), klikvou bahenní (Vaccinium oxycoccos), vřesem obecným (Calluna vulgaris) a trsy 
suchopýru pochvatého (Eriophorum vaginatum). Vzhledem k dřívější těžbě rašeliny je vedle 
primárních přírodních rašelinných společenstev vytvořena mozaika sekundárních vývojových stádií 
rašelinné vegetace. Přirozeně sukcesně zarůstající plochy po těžbě rašeliny jsou v závislosti na hladině 
podzemní vody rozrůzněny v mozaiku rašeliníkových (Sphagnum cuspidatum, S. recurvum aj.) 
a ostřicovo-rašeliníkových porostů asociací Eriophoro vaginati-Sphagnetum recurvi a vzácněji 
Andromedo polifoliae-Sphagnetum magellanici, na něž navazují společenstva svazu Caricion 
canescenti-nigrae, přecházející na výše položených sušších okrajích v krátkostébelná společenstva 
svazu Violion caninae. U rybníka Malé Dářko se vyskytují pobřežní porosty vysokých ostřic a rákosin 
třídy Phragmito-Magno-Caricetea, především společenstva svazu Magno-Caricion gracilis. Mimo již 
uvedené druhy zde rostou ostřice plstnatoplodá (Carex lasiocarpa), rosnatka okrouhlolistá (Drosera 
rotundifolia), kyhanka sivolistá (Andromeda polifolia), zábělník bahenní (Comarum palustre), tolije 
bahenní (Parnassia palustris), bazanovec kytkokvětý (Lysimachia thyrsiflora), všivec lesní 
(Pedicularis sylvatica), v. bahenní (P. palustris), bublinatka menší (Utricularia minor), hvězdoš 
podzimní (Callitriche hermaphroditica), skřípinka smáčknutá (Blysmus compressus), sítina kostrbatá 
(Juncus squarrosus) aj. 

Na zachovaná společenstva rašelinišť je vázán výskyt řady bezobratlých. Celkem zde bylo zjištěno 
přes 500 druhů motýlů, mezi nimi tyrfobionti Athrips puinosellus, Acronicta menyanthidis, 
Ampphipoeaclucens, tyrfofilní modrásek stříbroskvrnný (Vacciniina optilete), okáč stříbrooký 
(Coenonympha tullia), píďalky Eulithis testata, Arichanna melanaria, dále řada stenotopních druhů 
vlhkých luk a bažin např. Thumatha senex, Hypenodes humidalis, Mythimna straminea či vzácná 
píďalka Lampropteryx otregiata. V poslední době již nebyl ověřen dřívější početný výskyt žluťáska 
borůvkového (Colias palaeno). Území obývají mj. střevlíci Carabus linnei, C. auronitens, C. 
galbratus, Pterostichus burmeisteri, mravenci Formica picea a F. lugubris, pavouci Araniella 
opisthographa, Pirata piscatorius, P. uliginosus aj. Ojedinělý, dosud jen na čtyřech místech Moravy 
potvrzený, je výskyt vážky čárkované (Leucorrhinia dubia). Hojní jsou obojživelníci, zejména skokan 
hnědý (Rana temporaria), s. zelený (R. kl. esculenta), s. ostronosý (R. arvalis) a ropucha obecná (Bufo 
bufo), méně rozšířen je čolek horský (Triturus alpestris) a ojediněle i rosnička zelená (Hyla arborea). 
Běžnými druhy plazů jsou ještěrka živorodá (Zootoca vivipara), dále slepýš křehký (Anguis fragilis) 
a méně častá je zmije obecná (Vipera berus). Početně zastoupení jsou ptáci. Hnízdí zde mj. datel černý 
(Dryocopus martius), puštík obecný (Strix aluco), bekasina otavní (Gallinago gallinago), linduška 
luční (Anthus pratensis), bramborníček hnědý (Saxicola rubetra), pěvuška  modrá (Prunella 
modularis) a ťuhýk obecný (Lanius collurio).  

Až do 80. let 20. století byla v území stálá populace tetřívka obecného (Tetrao tetrix). Žijí zde rejsek 
obecný (Sorex araneus), r. malý (S. minutus), rejsec vodní (Neomys fodiens), hraboš mokřadní 
(Microtus agrestis), plšík lískový (Muscardinus avellanarius) a další druhy savců. 

Lesní porosty na rašelinách jsou zahrnuty v kategorii lesa ochranného a jsou ponechávány bez zásahu 
přirozenému vývoji. Sekundárně sukcesně zarůstající dříve těžené části rašeliniště jsou zařazeny do 
bezlesí a podle potřeby je zde plánována redukce nadměrného dřevinného náletu ohrožujícího 
populace chráněných druhů rostlin a živočichů. V zavodněných rašelinných sníženinách se dřevinná 
vegetace nemůže zdárně vyvíjet a vzniklé nárosty postupně odumírají. 

V okraji území byl ve středověku založen rybník Malé Dářko. Až do 1. světové války se v území těžila 
rašelina tzv. borkováním a vytěžené zavodněné plochy sekundárně opětovně překrývala rozplavená 
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rašelina, na níž probíhala přirozená sukcese rašelinných společenstev. V současnosti dochází 
k porušování ochranných podmínek území nepovoleným vstupem a sběrem brusnic a vyskytlo se 
i drobné vyrýpání rašeliny a ukládání odpadků při silničce  přetínající spodní část území. Mokřady 
s porosty vysokých ostřic v pobřežní zóně rybníka Malé Dářko jsou ponechávány bez zásahu 
a v ochranném pásmu je možné extenzivní hospodaření bez narušení vodního režimu a bez aplikace 
chemických přípravků a hnojiv. Rašeliniště je významným objektem vědeckého výzkumu a je zde 
založena síť testovacích ploch biomonitoringu chráněných území. Je součástí unikátního biocentra 
nadregionálního významu územního systému ekologické stability. Je zpřístupněno naučnou stezkou 
ochrany přírody Dářko. 

(http://zdarskevrchy.ochranaprirody.cz) 

 

DÁŘKO A DÁŘSKÁ RAŠELINIŠTĚ 

 

Obr.8-8. NPR Dářko 
(foto: N. Gutzerová, CC BY-SA 3.0) 

 

Komplex rašelinišť, rašelinných lesů a vlhkých luk cca 8 km severozápadně od Žďáru nad Sázavou, 
mezi obcemi Radostín, Škrdlovice, Karlov, Vojnův Městec a Polnička, v blízkosti rybníka Velké 
Dářko. Přirozené rašelinné ekosystémy přechodového vrchoviště, představované především 
blatkovými bory a rašelinnými smrčinami a ekosystémy minerotrofních ostřicových a bezkolencových 
luk s fragmenty smilkových trávníků přecházejících do opukových strání se společenstvy širokolistých 
suchých trávníků s bohatým výskytem vzácných a ohrožených druhů rostlin a živočichů. Předmětem 
ochrany jsou rovněž typy přírodních stanišť a druhy, pro které byla vyhlášena Evropsky významná 
lokalita Dářská rašeliniště a které se nacházejí na území NPR. Jedná se o nejrozsáhlejší a nejhlubší 
rašeliniště na Českomoravské vrchovině, jediná lokalita blatkového boru v regionu. Rašeliniště typu 
přechodového vrchoviště, v němž se zachovala rašeliništní společenstva s porostem borovice blatky 
a řada chráněných a ohrožených druhů rostlin a živočichů. Významná lokalita vážky jasnoskvrnné 
(Leucorrhinia pectoralis). 

Podložní sníženiny Dářské brázdy jsou vápnité glaukonické pískovce a slínovce křídového výběžku 
Dlouhá mez České křídové tabule, převrstvené kvartérními písčitými a jílovitými pokryvy. Rašeliniště 
typu přechodového vrchoviště vzniklo překrytím starších slatinných vrstev, vytvořených zarůstáním 
mělkého preboreálního jezera kyselou vrchovištní rašelinou rašeliníkosuchopýrovou s příměsí dřevin, 
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vytvářenou za chladného a vlhkého klimatu atlantiku. Mikroreliéf rašeliniště je tvořen mozaikovitým 
střídáním bultů a šlenků. Na plochém rozvodí zde dochází k bifurkaci vod do řek Sázavy a Doubravy. 
Rezervace zahrnuje nejcennější část rašelinného ložiska Padrtiny, s plochou 154 ha, odhadovanou 
kubaturou 6,206 mil. m3 rašeliny a hloubkou rašelinných vrstev až 8,6 m. 

Rostlinná společenstva rašeliniště náleží ke svazu Sphagnion magellanici, asociací Ledo palustris-
Pinetum uncinatae a Andromedo polifoliae-Sphagnetum magellanici. Lesní porost tvoří rašelinný 
blatkový bor na hlubokých rašelinách s význačným výskytem borovice blatky, rostoucí zde na jediném 
místě v Českomoravské vrchovině. V mezernaté kmenovině pokrývající rašeliniště je mozaikovitě, 
v různém poměru podle vlhkosti stanovišť, promíšena s borovicí lesní, s níž vytváří celou škálu 
kříženců (Pinus x rhetica nothosubsp. digenea). V dřevinné skladbě je dále vtroušena bříza pýřitá 
a smrk ztepilý, jehož zastoupení vzrůstá okrajově při hranicích rezervace, na lesním typu rašelinného 
smrkového boru borůvkového ze svazu Dicrano-Pinion sylvestris. Z pokryvu různých druhů rašeliníků 
a mechů vystupují trsy suchopýru pochvatého. Hojná je keříčkovitá vegetace typických rašelinných 
druhů s borůvkou, brusinkou obecnou, vlochyní, klikvou bahenní, kyhankou sivolistou a vřesem 
obecným. Roste zde řada ostřic, především ostřice šlahounovitá, o. plstnatoplodá, o. dvoumužná 
a o. Hartmanova, dále známá masožravá rosnatka okrouhlolistá, zábělník bahenní, vrba 
rozmarýnolistá, bublinatka menší aj. Také houby zde mají početné druhové zastoupení. 

Na zachovaná společenstva rašeliniště je vázán výskyt řady bezobratlých. Mezi motýli to jsou 
modrásek stříbroskvrnný, okáč stříbrooký aj. včetně řady nočních druhů motýlů. Od poloviny 
osmdesátých let již nebyl ověřen dříve hojný tyrfobiontní žluťásek borůvkový. Zachované přírodní 
prostředí dokumentuje bohatý výskyt různých druhů střevlíků, mravenců a pavouků. Velmi rozšířeni 
jsou obojživelníci, z nichž zde žijí čolek horský, ropucha obecná, skokan hnědý, s. zelený 
a s. ostronosý. Povrch rašeliniště obývají slepýš křehký, ještěrka živorodá a zmije obecná. V území 
hnízdí mj. puštík obecný, sluka lesní, linduška luční, lejsek šedý, pěvuška modrá, sýkora parukářka 
a v hnízdní době byl pozorován i ťuhýk šedý a moták pilich, kteří se u nás vyskytují převážně 
v zimním období. Až do 80. let 20. století obývala chráněné území stálá populace tetřívka obecného. 
Žije zde také rejsek obecný, hraboš mokřadní, kuna lesní, jezevec lesní, jelen evropský a další druhy 
savců. 

(http://www.nature.cz, http://www.ochranaprirody.cz) 

 

TISŮVKA 

Skalní útvar na výrazném hřbetu okraje Devítiskalské vrchoviny byl vypreparován procesy mrazového 
zvětrávání v pleistocénu na pruhu migmatitických a biotitických rul svrateckého krystalinika. 
Souběžným ústupem mrazových srubů vznikla skalní hradba s délkou 58 a výškou až 15 m, rozdělená 
úzkou průrvou. Povrch stěn je místy modelován výklenky a voštinami o průměru 3 až 16 cm 
a hloubkou až 5 cm, na temeni se nachází dvě zvětráváním vytvořené skalní mísy. Na stěnách skalní 
hradby je možno v rule sledovat pochody migmatitizace s průniky křemen-živcového neosomu 
o mocnosti až 12 cm, střižné mikrovrásy, zig-zag vrásy a pegmatitové žíly s turmalínovými hnízdy. 
Pozoruhodný je též vývoj výrazného puklinového systému v rule. Kolem skal je vytvořena rozsáhlá 
kryoplanační terasa s balvanitým pokryvem přecházejícími na svazích v rozvlečené balvanové 
pokryvy a s mělkými ochrickými půdami. 

Na stanovišti smrkové bučiny (Calamagrostio villosae-Fagetum sylvaticae) se nachází hospodářsky 
pozměněný lesní porost typů skeletové a kamenité smrkové bučiny, v němž převládá smrk ztepilý 
(Picea abies). Přimíšen je buk lesní (Fagus sylvatica) a na skalách roste i bříza bělokorá (Betula 
pendula) a jeřáb ptačí (Sorbus aucuparia). Chudý oligotrofní lesní podrost tvoří zejména borůvka 
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(Vaccinium myrtillus), šťavel kyselý (Oxalis acetosella), metlička křivolaká (Avenella flexuosa) 
a kapraď rozložená (Dryopteris dilatata). Skalní stěny osídluje Plagiothecium laetum, na terasách s 
 vrstvičkou detritu roste Polytrichum piliferum a P. formosum, s přibývající vrstvou humusu se 
rozšiřují Cynodontium  polycarpon, Hypnum cupressiforme a další druhy vesměs acidofilních mechů. 

Mezi běžnými druhy obývajícími převážně smrkové lesní porosty vyšších poloh Českomoravské 
vrchoviny jsou významně zastoupeni ptáci. V okolí skal hnízdí datel černý (Dryocopus martius), 
puštík obecný (Strix aluco), kalous ušatý (Asio otus), ořešník kropenatý (Nucifraga caryocatactes), 
křivka obecná (Loxia curvirostra), krkavec velký (Corvus corax) aj. 

 

 

Obr.8-9. Rula v PP Tisůvka 
(foto: http://www.dedictvivysociny.cz) 

 

Území bylo v minulosti ovlivněno změnou porostní skladby lesních porostů ve prospěch smrku, 
trpícího nyní na vrcholových partiích námrazou a imisním znečištěním ovzduší. Vlastní skalní útvar je 
zahrnut v bezlesí a je ponecháván bez zásahu. V okolním porostu je rovněž bez zásahu ponechávána 
0,5 ha pokusná plocha monitoringu imisního poškození lesa a na zbývající ploše ochranného pásma 
v okruhu 50 m od skal je hospodaření usměrňováno k podpoře vtroušených listnatých dřevin, 
s postupným přechodem k přírodě blízké skladbě lesa. 

Skalní útvar je turisticky zpřístupněn a je zde zřízena zastávka naučné stezky ochrany přírody Žákova 
hora. Horolezeckou činnost je možno provozovat na vyznačených úsecích v době od 1. července do 
28. února. 

(http://zdarskevrchy.ochranaprirody.cz, http://lokality.geology.cz) 

.  
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9. STŘETY ZÁJMŮ 
Maximální povolené odběry podzemních vod ve výši 115 l/s v HGR představují přibližně                  
60 % hodnoty stanoveného využitelného množství těchto vod (stav k 1.1.2013). 

Do velké části území zasahují od jihovýchodu a severu vyhlášená velkoplošně chráněná území, 
kterými jsou CHKO Žďárské vrchy a CHKO Železné hory (Obr. 9-1). Některé malé části území 
v okolí obce Radostín (např. oblast Malého Dářka) náležejí I. zóně chráněné krajinné oblasti. Tato 
území se zpřísněným režimem ochrany byla vyhlášena zejména z důvodu ochrany vodních a na vodu 
vázaných ekosystémů. 

Na území HGR 4320 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. 

Žádné jímací území v hydrogeologickém rajonu nebylo podrobeno procesu E.I.A. podle zákona č. 
100/2001 Sb., kterým by byl zhodnocen vliv jímání podzemních vod na složky životního prostředí. 
Pro žádné jímací území nebo jeho část nebyla prováděna analýza rizik, která by naopak hodnotila 
ohrožení vodních zdrojů veřejného zásobování antropogenním znečištěním. 

 

 
Obr. 9-1: Situace rajonu 4320 s pozicí velkoplošných chráněných území, hlavních jímacích zdrojů a navržených 

monitorovacích objektů 
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V hydrogeologickém rajonu 4320 Dlouhá mez – jižní část jsou významné odběry pro zásobování 
podzemní vodou soustředěny do oblasti Horního Studence a Podmoklan. Vlivem intenzivního 
odběru podzemních vod jsou nízké průtoky povrchové vody v dílčím povodí Cerhovky. Odběr 
podzemních vod zde proto doporučujeme regulovat na základě monitorování okamžité úrovně hladiny 
podzemní vody v referenčním monitorovacím vrtu. Pro tento účel doporučujeme zavést institut 
minimální hladiny podzemních vod s využitím monitorovacích vrtů 4320_01A, 4320_01B a 
4320_01C na lokalitě Horní Studenec. 

 

 
Obr. 9-2: Režimní měření hladiny v HGR 4320 na vrtech projektu a dalších vrtech. 

 

Z důvodu časové prodlevy realizace monitorovacích vrtů byly v blízkém okolí vytipovány 
hydrogeologické vrty NR-1, NR-2 (lokalita Nové Ransko), kde byly v předstihu osazeny dataloggery  
pro hodnocení režimu kolektoru A v severní části (kra Horní Studenec) rajonu. Na Obr. 9-2je uvedeno 
grafické vyhodnocení vývoje úrovně hladiny podzemní vody ve vrtu ZD-1, NR-1 (jímací object) a 
NR-2 (monitorovací objekt). 

V oblasti Horního Studence a Podmoklan se nachází systém pramenních jímek se zářezy a štoly, 
kterými jsou podchyceny vrstevní prameny vázané na pískovce jizerského souvrství a puklinově 
propustné slínovce-prachovce bělohorského souvrství (kolektor B+C). Sumární odběr podzemní vody 
takto jímané gravitačním způsobem z kolektoru B + C se pohybuje mezi 20 l/s – 30 l/s, v případě že 
bychom připočetly štolu Podmoklany a štolu kostel (kolektor A, krystalinikum) jedná se v součtu o 40 
l/s – 60 l/s podzemní vody jímané gravitačním způsobem.  

 

Přepočet základního odtoku z referenčního povodí vymezeného vodoměrnou stanicí Doubrava – Bílek 
na plochu hydrogeologického rajonu je učiněn na základě korelace souboru měřených průtoků 
v uzávěrových profilech dílčích povodí hydrogeologického rajonu: Doubrava – Bílek, Cerhovka – 
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Podmoklany a Sázava – Velké Dářko. Přítoky a přepočtené specifické odtoky z dílčího povodí 
Cerhovky jsou vlivem intenzivního odběru podzemních vod nízké. Odběr podzemních vod zde proto 
doporučujeme regulovat na základě monitorování okamžité úrovně hladiny podzemní vody 
v referenčním monitorovacím vrtu. Pro tento účel doporučujeme zavést institut minimální hladiny 
podzemních vod s využitím monitorovacích vrtů 4320_01A, 4320_01B na lokalitě Horní Studenec.   

Střední a jihovýchodní část rajonu není z hlediska výše odběrů z křídových kolektorů významná, 
vyšší odběr (2,3 l/s) je registrován z vodních zdrojů u rybníka Řeka, kde jsou jímány přebytky vody 
kolektoru B, který se v blízkém okolí rybníka Řeka odvodňuje. Z hlediska střetů zájmů nedochází 
k překročení využitelného množství. 

Z hlediska ochrany podzemních vod do jižní části rajonu 4320 zasahuje Chráněná oblast přirozené 
akumulace povrchových vod CHOPAV Žďárské vrchy vyhlášená nařízením vlády České socialistické 
republiky č. 40/1978 Sb. ze dne 19. dubna 1978 na základě zákona č. 138/1973 Sb., jejíž rozloha se 
shoduje s CHKO Žďárské vrchy.  

Z hlediska stanovených ochranných režimů, byla na jímacích zdrojích stanovena v minulosti pásma 
hygienické ochrany I. a II. stupně. Jejich rozsah zůstává v nezměněné formě až do současnosti 
(platnost vyhlášených ochranných pásem nebyla stanovena), revize ochranných pásem nebyla 
prováděna. 

Souhrnný seznam aktuálně platných ochranných pásem v HGR 4320 Dlouhá Mez – jižní část uvádí  a 
vychází dle poskytnutých údajů vodoprávním úřadem Chotěboř. 

 
Tabulka 9-1: HGR 4320 Dlouhá mez – jižní část – vyhlášené ochranné režimy 

Prameniště Podmoklany – Horní 
Studenec 

PHO 1. stupně, 2. stupně vnitřní a 
2. stupně vnější 

Rozhodnutí ONV ze dne 29.12.1988 (č. j. Vod. 
2117/88-Ji) 

Hudečský potok – odběr povrchové 
vody 

PHO 1. stupně, 2. stupně  a 3. 
stupně vnější 

Rybník Řeka – studna S-2, vrt K-2 PHO 1. stupně Rozhodnutí MěÚ Chotěboř ze dne 19.8.2009       
(č. j. MCH-10461/2009/ZP-4) 

Ždírec nad Doubravou, studny S-1, 
S-2 

PHO 1. stupně, 2. stupně vnitřní Rozhodnutí ONV ze dne 4.12.1985 (č. j. Vod. 
1797/85-Ji) 

Křížová, prameniště „Kožíškova 
louka“ a „U Tří křížů“  

PHO 1. stupně, 2. stupně vnitřní a 
2. stupně vnější 

Rozhodnutí ONV ze dne 30.1.1986 (č. j. Vod. 
1956/85-Ji) 

 

Stanovená ochrana vodních zdrojů je dle dostupných materiálů (viz předchozí tabulku) dostačující. Co 
se týká vodního zdroje rybníka Řeka, navrhujeme zpracovat revizi ochranných pásem z důvodu pouze 
vyhlášeného ochranného pásma I. stupně. Aktuálně platná OP je možné zobrazit na internetové adrese: 
http://geoportal.kr-vysocina.cz/web/Map/Map1/DIBAVOD 

 

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 
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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 rajón) 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 (24 objektů, 36 % intenzivně 
obdělávané půdy) bylo znečištění dusičnany v rajonu ověřeno.  

Plošné znečištění pesticidy se  považovalo za významný zdroj znečištění každou pracovní jednotku (v 
tomto případě tedy hydrogeologický rajón), ve kterém činí podíl intenzivně využívané zemědělské 
půdy alespoň 50 % plochy. Pesticidy v podzemních vodách byly sledovány a hodnoceny pouze z dat 
sledování jakosti podzemních vod ČHMÚ za období 2007 – 2012. Rozsah sledovaných pesticidů a 
jejich metabolitů byl velmi široký, jednalo se celkem o 28 látek (plus DDT).  

Stejně jako u dusičnanů, pokud byl obsah alespoň jednoho pesticidů nebo jejich metabolitů 
nevyhovující a podíl intenzivně obhospodařované plochy byl alespoň 35 %, bylo znečištění pesticidy 
považováno za prokázané. Z hlediska výše uvedených kritérií (1 objekt ČHMÚ, 65,7 % intenzivně 
obdělávané půdy) bylo znečištění pesticidy v rajonu ověřeno.  

Bodové znečištění ze starých kontaminovaných míst bylo hodnoceno na základě dat v SEKM. V 
rajonu se nevyskytuje znečištění ze starých kontaminovaných míst.  

Chemický stav podzemní vody rajonu 4320 podle hodnocení chemického a kvantitativního stavu 
útvarů podzemních vod pro druhý cyklus plánů povodí v ČR (metodika viz Prchalová et al. 2013) je 
celkově nevyhovující, vlivem obsahu dusičnanů, těžkých kovů, pesticidů. 

V rajonu 4320 se vyskytuje stará ekologická zátěž s nevyhovujícím stavem, vlivem rtuti.  

Trendy v rajonu 4320 nejsou hodnoceny. 

 
 

TĚŽBA SUROVIN 

 

Tabulka 9-2: Dobývací prostory dle registru ČGS (Surovinový informační systém) 

ID Název Surovina nerost Využití Organizace IČ 
71067 Slavíkov Stavební kámen kámen-diorit, amfibolit těžené M - SILNICE a.s., Pardubice 42196868 
 

Těžba stavebního kamene nemá vliv na hydrogeologické poměry v rajonu. 
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Obr. 9-3: Ložiska a dobývací prostory na území HGR 4320 (Surovinový informační systém ČGS) 
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10. PŘÍRODNÍ ZDROJE A VYUŽITELNÉ MNOŽSTVÍ 
PODZEMNÍCH VOD 

 

Plocha HGR 4320 činí 65,7 km2. Střední nadmořská výška terénu má hodnotu 608,1 m n. m. 
Průměrný dlouhodobý roční úhrn srážek činí 828 mm. 

 

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 2 2. vrstevní kolektor 

3.7. Kód stratigrafických jednotek křídových vrstevních kolektorů 
Kj,  
Kpk 

střední (až svrchní)  turon, 
cenoman 

3.8. Kód typu kvartérních sedimentů F fluviální 
3.9. Dělitelnost rajonu A lze dělit 
3.10. Mocnost souvislého zvodnění 5 nepravidelná 
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  
3.15. Kód kategorie chemického typu podzemních vod 1 Ca – HCO3 

 

Archivní údaje přírodních zdrojů a využitelného množství podzemních vod byly převzaty 
z hydrologické syntézy české křídové pánve zpracované Herčíkem et al. (1987). Údaje byly převzaty 
Olmerem, M. a Kesslem, J. v publikaci Hydrogeologické rajony vydané Výzkumným ústavem 
vodohospodářským v roce 1990 [1]. Druhým publikačním zdrojem byl dokument Hydrogeologie 
české křídové pánve vydaný Českým geologickým ústavem v roce 1999 (autoři Herčík F., Hermann Z.  
a Valečka J.) [2]. 

V dřívější době byly z důvodů nízké prozkoumanosti bilančně zhodnoceny souhrnně hydrogeologické 
rajony 4320 Dlouhá mez jižní část, 4330 Dlouhá mez – severní část a 4340 Čáslavská křída. Ve 
smyslu publikačního zdroje [2] se jedná o bilanční celek 5 v rámci české křídové pánve s názvem 
Křída svahů Železných hor, Čáslavské kotliny a Dlouhé meze. Bilančně jsou zhodnoceny přírodní 
zdroje a využitelné zásoby kolektorů A, B a C. 

Přírodní zdroje podzemních vod byly vypočteny hydrologickým modelem a využitelné zásoby 
podzemních vod byly stanoveny kvalifikovaným odhadem. 

Odběry podzemních vod podle publikačního zdroje [1] jsou převzaty ze státní vodohospodářské 
bilance z roku 1987. Odběry podzemních vod podle publikačního zdroje  [2] byly převzaty od správce 
povodí. 

V roce 1988 byl Smutkem D. a firmou Vodní zdroje Praha, n. p., závod Bylany [3] proveden 
regionální průzkum hydrogeologického útvaru Dlouhá mez. Bilančně byly zhodnoceny samostatně 
oba dnešní hydrogeologické rajóny 4320 a 4330. Podklad tvořily hydrologické údaje o průtocích, 
odběrech a hladinách podzemních vod z dvouletého monitorovacího období. Přírodní zdroje HGR 
4320 byly stanoveny hodnotou 282 l/s s tím, že do bilančního celku nebylo zahrnuto povodí horní 
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Sázavy. To odpovídá hodnotě specifického odtoku 3,35 l/s.km2. Vodárenské odběry v rámci uvedené 
hodnoty přírodních zdrojů činily 115 l/s. Základní odtok byl stanoven grafickou separací hydrogramu 
a metodou Kille. 

Odběry podzemních vod jsou správcem povodí Povodí Labe, s. p., elektronicky evidovány od roku 
1987. Průměrný odběr podzemních a povrchových vod za období 1987 až 2010 činil 88 l/s, z toho 
podíl podzemních vod byl více než 90 %. Odběr podzemních vod vykazuje za shora uvedené období 
celkově mírně vzestupný trend s tím, že od první dekády tohoto století klesl odběr povrchových vod 
postupně na nulovou hodnotu.  

Archivní údaje o přírodních zdrojích, využitelném množství a odběrech podzemních vod jsou pro 
území HGR 4320 nebo pro území s vazbou na tento rajon doloženy v tabulce 10-2. 

 
Tabulka 10-2: Archivní hodnoty přírodních zdrojů a využitelného množství 

hydrogeologické 
rajony 

Plocha 
 (km2) 

publikační zdroj přírodní  
zdroje (l/s) 

Využitelné 
 zásoby (l/s) 

kategorie odběry vod 
 Qodb, (l/s) 

4320 43 [1] 402 160 C2 66 
4330 31  46 
4340 250  – 
4320 43 [2] 402 160 C2 107 
4330 31 
4340 250 
4320  SVHP 1986 220   133,7 
4320 (bez povodí horní 
Sázavy) 

47 [3] 282 – – 78 

4320 66 HG rajonizace** 275    
4320 66 ČHMÚ 184    
* - ČHMÚ Normály přírodních zdrojů za období 1981 – 2010; ** - První cyklus plánů povodí (2006) základní odtok Qz 50% 
 

 

 

10.1. VÝSLEDKY OCENĚNÍ PŘÍRODNÍCH ZDROJŮ PODZEMNÍCH VOD 

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). 
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Tabulka 10-3: Hodnota přírodních zdrojů pro referenční období 1981-2010  

zabezpečenost množství l/s 

50 % 340 

80 % 250 

 

Hodnota je součtem pro dva bilanční svrchnokřídové kolektory A a C+B a dále pro krystalinický 
kolektor. Kolektory C a B jsou propojeny. Podrobnější členění, orientační rozdělení mediánu a 
srovnání s bilančním obdobím 2001-2010 jsou uvedeny níže. 

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 280 l/s. 

Přírodní zdroje byly stanoveny jako součet výsledné hodnoty mediánu základního odtoku a 
průměrné hodnoty odběrů podzemních vod převáděných mimo území rajonu.  

Medián přírodních zdrojů podzemních vod byl stanoven hodnotou 340 l/s za třicetiletí 1981 – 
2010. Z této hodnoty náleží orientačně podíl 150 l/s kolektoru A a podíl 190 l/s kolektoru C (+B). 

 

10.2. DISPONIBILNÍ MNOŽSTVÍ PODZEMNÍCH VOD 

Využitelné množství podzemních vod z hydrogeologického rajonu bylo stanoveno jako 90procentní 
kvantil přírodních zdrojů podzemních vod. Pro bilančně zpracované období 1981 až 2010 má 
hodnotu 190 l/s. Stanovená hodnota využitelného množství je téměř dvojnásobná oproti nejvyššímu 
celkovému ročnímu odběru podzemních vod z území HGR 4320 dosaženému v roce 1998. Zároveň je 
tato hodnota využitelného množství o 17 % nižší než nejnižší měsíční hodnota přírodních zdrojů 
podzemních vod v oboru mediánu (viz tab. 10-5). Limitujícími faktory pro stanovení vyšší hodnoty 
využitelného množství podzemních vod jsou: 

a) záměr zachovat vodní poměry v části HGR 4320 s vyhlášeným ochranným režimem  krajiny na 
úrovni blízké současnému stavu (I. až III. zóna CHKO Žďárské vrchy a II. až III. zóna CHKO Železné 
hory, ochrana vodních a na vodu vázaných ekosystémů) 

b) obecný požadavek zachovat průtoky ve vodních tocích nad úrovněmi jejich minimálních 
zůstatkových hodnot podle Metodického pokynu OOV MŽP č. 9/1998. 

c) neurčitost v rozsahu znečištění znečištění podzemní vody dřívější průmyslovou činností v oblasti 
Ždírce nad Doubravou a Krucemburku. 

d) neurčitost v rozsahu znečištění podzemní vody dřívější zemědělskou činností v nižších polohách 
HGR 4320 (dusičnany, pesticidy). 
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KOMENTÁŘ 

Základní odtok z území tvoří přibližně 15 % až 20 % průměrných ovzdušných srážek. Výtokové 
čáry průtoků při tání sněhu nebo po vydatných deštích mají klasický tvar exponenciální křivky 
s limitem specifického odtoku blížícím se hodnotě 0,6 l/s.km2 na území HGR 4320. 

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 v referenční vodoměrné stanici Doubrava – Bílek za období 1981 – 
2010. 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 (provedeném v kap. 8 dílčí zprávy za rok 2015) byl základní 
odtok stanoven modifikovanou metodou KILLE jako aproximační křivka překročení minimálních 
denních průtoků v měsíci v referenční hydrologické stanici Doubrava – Bílek za období 1971 – 2010. 
Přepočet z plochy povodí na území HGR 4320 byl učiněn na základě korelačních vztahů mezi 
referenční vodoměrnou stanicí Doubrava – Bílek a dalšími dvěma uzávěrovými profily rajonu 
Cerhovka – Podmoklany a Sázava – Velké Dářko. Korelační vztahy byly sestaveny na základě 
výsledkového souboru časově shodných přímých měření průtoků v těchto třech profilech v dřívějších 
desetiletích a v uplynulých třech letech v rámci aktivity 3. 

Odběry podzemních vod činí na území rajonu v průměru 90 l/s, což odpovídá podílu 26% ve 
vztahu k mediánu přírodních zdrojů. Odběry měly ve sledovaném období 1987 – 2010 na území 
rajonu celkově setrvalý trend. Převáděné odběry podzemních vod z území HGR 4320 do jiných 
hydrogeologických rajonů (HGR 6520, HGR 6531 a HGR 6532) činily 60 l/s a představovaly tak 
významnou část čerpaného množství. 

Maximální povolené odběry podzemních vod ve výši 115 l/s v HGR 4320 představují přibližně 60% 
hodnoty stanoveného využitelného množství podzemních vod (stav k 1.1.2013). 

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 
(Skalická – Šraut, 2014). Nově stanovené údaje přírodních zdrojů jsou oproti archivním údajům 
zřetelně vyšší a to o 50% až 80%. Příčinami byly absence hydrologických měření ve všech částech 
rajonu při dřívějších bilančních výpočtech a nezohlednění významného podílu převáděných odběrů 
podzemních vod na tvorbě přírodních zdrojů.  

Přírodní zdroje podzemních vod v dílčí dekádě 2001 až 2010 jsou o 3% až 6% nižší než přírodní 
zdroje v celém bilančním období. Příčinou takového stavu je zejména nižší tvorba zásob podzemních 
vod z vrstvy tajícího sněhu v zimních obdobích posledních let v tomto rajonu. Druhým faktorem je 
postupné mírné navýšení odběru podzemních vod převáděných přes hranice HGR 4320 v tomto 
období. 
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Tabulka 10-4 Přírodní zdroje podzemních vod z území HGR 4320 za období 1981–2010 

odtoková zabezpečenost 
% 

QZ Qodb Pz Pz/A 
l/s l/s l/s l/s/km2 

50 280 60 340 5,18 
80 190 60 250 3,81 
90 140 50 190 2,89 
95 100 50 150 2,28 

Vysvětlivky: Qz – základní odtok; Qodb – podzemní vody převáděné mimo území HGR 4320; Pz – přírodní zdroje 
podzemních vod; A – plocha rajonu 60,3 km2 

 

Tabulka 10-5 Přírodní zdroje podzemních vod z území HGR 4320 za období 2001–2010 

odtoková zabezpečenost 
% 

Qz Qodb Pz Pz/A 
l/s l/s l/s l/s/km2 

50 260 70 330 5,02 
80 180 60 240 3,65 
90 130 50 180 2,74 
95   95 50 145 2,21 

 
Tabulka 10-6: Rozdělení přírodních zdrojů podzemních vod v průběhu roku při úrovni jejich 50 % 

zabezpečenosti v HGR 4320 za období 1981 – 2010 

měsíc I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII rok 

Pz  přírodní zdroje (l/s) 413 463 572 437 309 253 304 250 228 231 242 379 340 

Vysvětlivky: Pz –  přírodní zdroje 
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Obr. 10-1. Rozdělení přírodních zdrojů podzemních vod v průběhu roku při jejich 50 % zabezpečenosti 

 

Návrhy  

Hranice rajonu se jeví vhodné bez potřeby změny. 
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Monitorovací vrty ČHMÚ jsou však neúplné, jsou umístěny na okrajích hydrogeologického rajonu a 
spolehlivě neodrážejí prostorový režim hladin podzemních vod v hydrogeologické jednotce jako 
celku. Proto monitorování hladin podzemních vod na území HGR 4320 doporučujeme doplnit třemi 
novými hydrogeologickými vrty 4320_01 Horní Studenec, které byly vybudovány v rámci projektu - 
Tabulka 5-1.  

Pro obnovení minimálních průtoků v potoce Cerhovka na úroveň před intenzivním odběrem 
podzemních vod v Horním Studenci a Podmoklanech lze doporučit pro toto jímací území zavedení 
institutu minimální hladiny. 
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11. ZÁVĚR 
 

Cílem projektu Rebilance zásob podzemních vod bylo kombinací rozsáhlého souboru moderních 
technologických a metodických postupů přehodnotit přírodní zdroje a využitelné zásoby podzemních 
vod v jednotlivých posuzovaných hydrogeologických rajonech.   

 Přírodní zdroje podzemních vod byly stanoveny pro referenční období 1981–2010 na 340 
l/s. Přírodní zdroje byly určeny jako součet výsledné hodnoty mediánu základního odtoku a 
průměrné hodnoty odběrů podzemních vod převáděných mimo území rajonu. 

 Využitelné množství podzemních vod pro referenční období 1981–2010 se pohybuje okolo 
190 l/s. Bylo stanoveno jako 90procentní kvantil přírodních zdrojů podzemních vod. 
Stanovená hodnota využitelného množství je téměř dvojnásobná oproti nejvyššímu celkovému 
ročnímu odběru podzemních vod z území rajonu dosaženému na konci osmdesátých let 
minulého století. Zároveň je tato hodnota využitelného množství o 17% nižší než nejnižší 
měsíční hodnota přírodních zdrojů podzemních vod v oboru mediánu. 

 Maximální povolené odběry podzemních vod ve výši 115 l/s v HGR 4320 představují 
přibližně 60 % hodnoty stanoveného využitelného množství podzemních vod. 

 Odběry podzemních vod činí na území rajonu v průměru 90 l/s, což odpovídá podílu 26 % 
přírodních zdrojů. Povolené odběry podzemních vod jsou téměř čtyřikrát vyšší než skutečné 
odběry za bilanční období. 

 Převáděné odběry podzemních vod z území z území HGR 4320 do jiných hydrogeologických 
rajonů (HGR 6520, HGR 6531 a HGR 6532) činily 60 l/s a představovaly tak významnou část 
čerpaného množství podzemních vod.  

 Pro obnovení minimálních průtoků v potoce Cerhovka na úroveň před intenzivním odběrem 
podzemních vod v Horním Studenci a Podmoklanech je vhodné pro toto jímací území zavést 
institut minimální hladiny. 

 Pro sledování přírodních zdrojů podzemních vod na území rajonu je vhodné využít nové 
průzkumné hydrogeologické vrty vyhloubené v rámci projektu Rebilance zásob podzemních 
vod 4320_01A, 4320_01B a 4320_01C. 
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