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ZAVEDENÉ ZKRATKY A POJMY 

AOPK Agentura ochrany přírody a krajiny ČR 

B separovaný základní odtok (mm/měsíc) 

BF modelovaný základní odtok (mm/měsíc) 

BFI baseflow index – poměr základního odtoku k celkovému 

CO celkový odtok  

ČGS Česká geologická služba  

ČHMÚ Český hydrometeorologický ústav  

ČKP česká křídová pánev  

ČOV čistírna odpadních vod 

ČR Česká republika  

ČÚZK Český úřad zeměměřický a katastrální  

GDO, Klíč GDO  jedinečné identifikační číslo objektu v archivu ČGS 

Geofond archiv ČGS 

GIS geografický informační systém  

HDZ hydrodynamická zkouška  

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

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

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

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

poskytování informací veřejnosti. Provádí se podle povodí povrchových vod a 

hydrogeologických rajonů podzemních vod (§ 21 vodního zákona).  

HPV hladina podzemních vod 

ID identifikační číslo  

IG inženýrskogeologický  

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

podzemních vod  

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

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

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

hospodářství - Terminologie hydrologie a hydrogeologie).  

MZe Ministerstvo zemědělství České republiky 

MŽP Ministerstvo životního prostředí České republiky  

P měsíční srážkový úhrn (mm/měsíc) 

PO podzemní odtok 

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

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

podzemních vod“  

PPZ připovrchová zóna 

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

za přírodních poměrů dlouhodobě doplňované infiltrací do hydrogeologického kolektoru nebo 

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

R měsíční odtoková výška pozorovaná (mm/měsíc) 

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

RM měsíční odtoková výška modelovaná (mm/měsíc) 

RCM regionální klimatické modely 

SEKM Systém evidence kontaminovaných míst 

SVHB  Státní vodohospodářská bilance 

T teplota 

TDS celková mineralizace (total dissolved solids) 

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

kolektorech (§2 odst. 7 vodního zákona).  

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

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

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

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

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

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

prostředí charakterizované společnou formou jejich výskytu nebo společnými vlastnostmi vod a 

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

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

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

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

využívat z hydrogeologického kolektoru nebo zvodněného systému, aniž nastane negativní 

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

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

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

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

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

pozdějších předpisů).  

ZO základní odtok  

ŽP životní prostředí 
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ÚVOD 

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

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

standardních i moderních metodických postupů a technologií přehodnotit přírodní zdroje podzemních 

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

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

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

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

chráněných terestrických ekosystémů vázaných na podzemní vody v příslušném rajonu. 

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

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

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

provedených prací.  

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

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

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

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

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

přílohami výše uvedené všeobecné části zprávy. 

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

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

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

rajonu. 

 

 

1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 

 

Tabulka 1-1: Základní údaje o hydrogeologickém rajonu 4330  

(heis.vuv.cz, doplněno) 

ID hydrogeologického rajonu: 4330 

Název hydrogeologického rajonu: Dlouhá mez – severní část 

ID útvaru: 43300 

Název útvaru: Dlouhá mez – severní část 

Plocha, km
2
: 60,34  

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: Pardubický, Vysočina 

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

 

Hydrogeologický rajon 4330 Dlouhá mez – severní část zahrnuje denudační výskyty 

svrchnokřídových sedimentů synklinály Dlouhé meze v jz. podhůří Železných hor. Drenážní bází 

celého území je řeka Doubrava.  

V území je zvodnělý bazální křídový kolektor A v cenomanských  perucko-korycanských  vrstvách 

s průlinově-puklinovou  propustností.  Další vodohospodářsky využitelný kolektor zejména v jv. části 

rajonu se vyskytuje ve svrchní části jizerského souvrství v jemnozrnných glaukonitických pískovcích 

(kolektor C). Tyto pískovce místy přechází až do bělohorského souvrství, ačkoli je bělohorské 

souvrství celkově hodnoceno jako poloizolátor a izolátor.  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 sv. hranice rajonu tvoří rozvodnice probíhající vrcholovými partiemi Železných hor, 

odkud stékají podzemní vody do pánevní struktury vyplněné křídovými horninami. Jižní a jz. hranici 

rajonu tvoří tok Doubravy a geologická hranice výskytu křídových sedimentů. 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 4330  
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3. VSTUPNÍ INFORMACE 

3.1. GEOLOGICKÁ PROZKOUMANOST 

Rozsah a litologie křídových sedimentů HGR 4330 byla zpracována v rámci map 1 : 50 000 na listech 

13-43 Golčův Jeníkov (Štěpánek a Fišera 1996) 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 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 4330 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 4330 zhotoven a vyhodnocen jediný 

geologický jádrový vrt: 4330_01W Kladruby (autor zprávy Čáp 2015). Geologický vrt 4330_01W 

Kladruby 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 

4330_01W byly popsány i horniny kolektoru B (část bělohorského souvrství). 
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Obr. 3-1: Situace vybraných vrtů v rajonu 4330. 

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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Geofyzikální práce.  

Cílem geofyzikálních měření v křídě Dlouhé Meze (Obr. 3-2) byla verifikace předpokládané 

geologické a tektonické stavby (existence tzv. "odskákaných ker"), ověření předpokládaného 

hydrogeologického koncepčního modelu, průběhu a charakteru železnohorského zlomu a zlomů 

příčných, ověření hydrogeologické funkce tektonických linií (drenážní x těsnící funkce) včetně 

libického zlomu, hloubky bazálního kolektoru a zjištění možné tektoniky v místě odvodnění přebytků 

vody kolektoru C – pískovců jizerského souvrství, popř. existujícího zlomu s těsnící funkcí (Levá et al. 

2015). Průzkum byl dle zadání soustředěn do dvou dílčích oblastí (Obr. 3-2), a to do oblasti 

severovýchodně od obce Kladruby u křížení železnohorského zlomu s příčnou tektonikou postihující 

hlavní zlomovou strukturu a do oblasti severovýchodně od obce Libice nad Doubravou v cípu mezi 

libickým a kladrubským zlomem.  

 

 
Obr. 3-2: Výřez z geologické mapy zájmového území v HGR 4330 

s předpokládaným průběhem zlomů (černě) a síť geofyzikálních profilů (modře). Růžově je vyznačena pozice 

sond vertikálního odporového elektrického sondování VES. Podle Levé et al. 2015. 

 

Geofyzikální profilová síť v celkové délce 10 km (rozšířena o 1300 m pro pomocné interpretační 

účely) byla vytýčena tak, aby svým průběhem proťala očekávané zlomové struktury a pomohla dořešit 

místa tektonických uzlů s plošnou korelací interpretovaných tektonických linií. Profily vedené na 

lokalitě křídy Dlouhé meze byly dle řešeného detailu označeny DM1 až DM3 a DM10 až DM20 (Obr. 

3-3; Levá et al. 2015). Na lokalitě byly použity geoelektrické metody dipólového odporového 
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profilování s krokem 10 m a geometrií elektrod A20B80M20N (m) v linii profilu, vertikální elektrické 

sondování s maximálním rozestupem elektrod AB od 358 m do 1022 m s krokem měřených pozic cca 

200 m v závislosti na terénních podmínkách a metoda refrakční a reflexní seismiky s krokem snímačů 

5 m (Levá et al. 2015).  

 

Obr. 3-3. Seismický rychlostní řez na profilu DM20 – křída Dlouhé meze. Podle Levé et al. 2015. 

 

Výsledky použitých geofyzikálních metod dávají v profilových řezech velmi dobrou představu o 

struktuře okraje křídové sedimentace na styku s železnohorským krystalinikem. Vlastní železnohorský 

zlom se v geofyzikálních výsledcích projevuje jako významný strukturní prvek s výraznou změnou 

geofyzikálních vlastností snadno korelovatelný na sousedních průzkumných profilech. Projevy příčné 

tektoniky jsou méně výrazné, proto je plošná korelace méně jednoznačná. Lokálně byly zjištěny 

nerovnosti v reliéfu předkřídového podloží (Levá et al. 2015). Hydrogeologická interpretace výsledků 

- viz kapitola 4.3. 

 

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 (Krásný 1981a), Mapách chemismu podzemních vod ČSSR 1 : 200 000 (Krásný 1981b) a 

v doprovodných vysvětlivkách k těmto mapám (Krásný a kol. 1982). V detailnějším měřítku jsou 

zobrazeny hydrogeologické poměry území v Hydrogeologické mapě ČR 1 : 50 000, listy 13-44 

Hlinsko (Kadlecová 1999) a 13-43 Golčův Jeníkov (Kadlecová 1998), ze Souboru geologických a 

ekologických účelových map přírodních zdrojů. Nejnovějí byla v zájmovém území zpracována 

podrobná hydrogeologická kapitola k Vysvětlivkám ke Geologické mapě l : 25 000 list 13-443 

Chotěboř, kterou vytvořila 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, Herrmannem a 

Valečkou 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 (avšak převážně jen její jižní částí, 

tj. rajonem 4320) se zabývají studie Zimy (1962, 1967), Václavíka (1969, 1974), Žitného (1977, 1981, 



Rebilance zásob podzemních vod                             ID EIS 10051606-SFŽP 

 

18 

 

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 Chrudim (1992a) i pro okres Havlíčkův Brod (1992b), 

hydrogeologickou studii okresu Chrudim zpracoval Pištora (1964). Tyto studie se však neopírají nové 

vrtné práce a ve většině případů při popisu hydrogeologických poměrů respektují hranice správních 

jednotek spíše než vymezení samostatných hydrogeologických rajónů.   

Technicky dokonalé jímací zářezy, štoly, galerie budovala firma Chmelík v letech 1926-1943 (Maleč, 

Blatnice, Hranice, Podmoklany, atd.) 

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. První archivované 

hydrogeologické práce o křídové struktuře se objevují již v 50. letech 20. stol. (např. Wallenfelsová 

1955, Wallenfelsová, Vrba, Zima a Andrejsek 1958).  

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.  

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 
Sledován 

od roku 

Sledovaný 

 parametr 

Sledovaný 

 kolektor 

PP0115 

 

Libice nad Doub. 

(Lhůta), Na dole 
485.00 3-1-03-05-0100 Lhůta 1959-2014   H, J  C 

PP0116 
Libice nad Doub. 

(Lhůta), U křížku 
465.00 3-1-03-05-0100 Lhůta 1959-1974      

PP0117 

Libice nad Doub. 

(Lhůta), Pod 

Strejsovem 

467.00 3-1-03-05-0100 Lhůta 1959-1974      

PP0118 
Tupadly, Spojené 

č.4 
462.00 3-1-03-05-0100 Lhůta 1959-1973      

PP0119 

Bezděkov u 

Lib./Doubr. 

(Kladruby), V 

důle 

470.00 3-1-03-05-0100 Kladruby u Libice 1970-1995      

PP0120 
Maleč (Blatnice), 

U rybníčka 
415.00 3-1-03-05-0150 Hranice u Malče 1970-2014   H  A 

PP0121 
Chloumek, V 

proudě 
590.00 3-1-03-05-0160 Chloumek 1970-2014   H, J 

Krystalini-

kum 

PP0122 

Jeřišno 

(Čečkovice), 

Stírka 

410.00 3-1-03-05-0190 Čečkovice u Jeřišna 1959-1991      

VP0365 
Jeřišno 

(Čečkovice) 
376.08 2-1-03-05-0190 Čečkovice u Jeřišna 1966-2014   H  Q+A 

VP0378 
Bezděkov u 

Libice n. Doubr. 
430.84 2-1-03-05-0080 

Bezděkov u Libice 

nad Doubravou 
1991-1997      

VP7302 

Horní Studenec 

(Podmoklany), 

609 

  2-1-03-05-0080 Podmoklany 1978-1997      

*Poznámka: H – hladiny; J – jakost; Q – kvartér; A – kolektor A; C – kolektor C 
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Obr. 3-4. 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. 3-5: Hydrogeologická vrtná prozkoumanost 
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PRÁCE PROVÁDĚNÉ V RÁMCI PROJEKTU 

Výsledky nových průzkumných vrtů 

V rámci průzkumných prací v projektu byl v HGR 4330 odvrtán 1 jádrový geologický vrt a 2 nové 

hydrogeologické vrty. Vrty byly navrženy v oblasti proudu a akumulace, a  v oblasti, kde bylo třeba 

doplnit znalosti o režimu proudění, respektive o hydrogeologické situaci. V tabulce 3-2 jsou uvedeny 

základní údaje o litologických rozhraních, hladině vody v testovaných kolektorech. Na základě 

hydrodynamických zkoušek byly vypočteny hydraulické parametry kolektorů a odebrány vzorky vody 

na analýzy (s výjimkou vrtu 4330_01C). Poznatky z realizace vrtů byly využity pro upřesnění 

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

a dále pro rekalibraci stacionárního hydraulického modelu.  

 

Tabulka 3-2: Základní údaje o litologických rozhraních a hladině vody v testovaných kolektorech 

Vrt 
4330_01W 4330_01A  4330_01C  

Kladruby (Suchá) u Libice Kladruby (Lhůta) u Libice Kladruby (Lhůta) u Libice 

Katastrální území Lány u Libice nad Doubravou 

cílový kolektor geologický vrt A BC 

souřadnice X 1091764.8 1091759.7 1091752.8 

souřadnice Y 655250.3 655238.6 655244.8 

hloubka vrtu (m) 71.2 58.0 30.0 

úroveň terénu (m n.m.) – Z  457.8 457.0 457.3 

kvartér – báze  454.8 454.8 454.8 

střední turon – báze  448.3 448.3 448.3 

spodní turon – báze  426.0 426.0 427.3 N 

cenoman – báze  393.9 399.0 N   

cenoman – mocnost  32.1 27.0 N   

vrt – báze  386.6 399.0 427.3 

hladina (m n.m.) k 3.4.2015 -- 427.4 427.9 

hydraulické parametry -- 
T=5,0.10-4 m2/s T=9,5.10-4 m2/s 

k=1,9.10-5 m/s k=1,9.10-5 m/s 

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

 

Výsledky vrtných a doprovodných prací (karotáž vrtu, čerpací zkouška) lze shrnout do následujících 

bodů: 

 Byla ověřena celková mocnost křídových sedimentů na zájmové lokalitě (60,4 m); od báze 

jsou reprezentovány perucko-korycanskými vrstvami o mocnosti 32,1 m,  bělohorským 

souvrstvím ve vývoji prachovců o mocnosti 22,3 m, jizerským souvrstvím o mocnosti 6,0 m 

(VIII dle Soukupa); kvartérní pokryv o mocnosti 3,5 m je reprezentován deluviálními hlínami 

s úlomky glaukonitických pískovců, které se nacházejí ve vrcholových partiích nad zájmovou 

lokalitou; podloží zájmové lokality je tvořeno muskovitickobiotitickými rulami 

 Z důvodu ověření velmi nízké mocnosti kolektoru C  bylo operativně rozhodnuto o aktivaci 

kolektoru B vrtem 4330_01C; kolektor B je zastoupen puklinově prospustnými prachovci, 

které mohou vykazovat kaverny; byla ověřena příznivá propustnost prachovců.   

 Z geologického hlediska jsou vrty umístěny do severovýchodního okraje křídových sedimentů 

rajonu 4330 Dlouhá mez – severní část, v dílčí části tzv. blatnické kry na hranici s tzv. 
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kladrubskou krou v blízkosti libického zlomu a dále v relativní blízkosti železnohorského 

zlomu. 

 Výsledky geologického vrtu byly použity pro sestavení geologického řezu na zájmové lokalitě 

(viz Obr. 4-7), byla ověřena geologická stavba v místě příčného libického zlomu s drenážní 

funkcí, který probíhá v příčném údolí vodního toku Bárovka  

 čerpací zkouškou byly dokumentovány příznivé hydraulické vlastnosti testovaného 

vodárensky využívaného kolektoru A – při čerpání o vydatnosti 1,22 l/s bylo dosaženo 

snížení 2,0 m (specifická vydatnost 0,61 l/s.m) 

 Podzemní voda cenomanského kolektoru je vhodná pro vodárenské využití. Hraniční je 

koncentrace železa, při zachování současného stavu by voda nemusela být upravována. 

Z hlediska limitů vyhlášky č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., 

ovodovodech a kanalizacích, ve znění pozdějších změn (příloha č. 13) lze vodu zařadit do 

kategorie A1. 

 

Tabulka 3-3: Základní litostratigrafická rozhraní průzkumného vrtu 4330_01W. 

hloubka (m) litologický popis, litostratigrafie 

 kvartér 

0,00-0,50 hlína humózní světle hnědá  

0,50-3,50 hlína jílovitá rezavá až žluto-rezavá, s úlomky glaukonitických pískovců (svahovina) 

 jizerské souvrství 

3,50-5,60 jíl šedo-žlutý, níže s úlomky šedých jílovců až prachovců (eluvium jílovců) 

5,60-9,40 slínovce až prachovce světle šedé, vápnité, částečně bioturbované; Terebratulina lata 

9,40-9,50 prachovce vápnité, silně pyritizovaná poloha, mlž Anomia 

 bělohorské souvrství 

9,50-31,80 prachovce šedé až šedo-žluté, silně bioturované (opuky) s rozptýleným glaukonitem (subvertikální rozpukání 

v intervalech 11,3–14,3 a 29,7–30,2 m) 

 perucko-korycanské souvrství 

31,80-32,20 prachovce písčité až prachovité pískovce, s glaukonitem, vápnité; zóna pozvolného přechodu podložních 

pískovců a nadložních prachovců 

32,20-36,00 pískovce křemenné, středně až hrubě zrnité, zelené glaukonitické; ve vyšší části (cca do 34 m) drobné jílovité 

mázdry a subvertikální bioturbace; místy pyritové nodule 

36,00-40,00 pískovce křemenné středně zrnité, zelené glaukonitické nesoudržné (až písky) (velká ztráta jádra až 90 %) 

40,00-52,80 pískovce křemenné středně až hrubě zrnité, zelené glaukonitické se slídou (muskovit) a proplástky černých 

uhelných jílovců  

52,80-54,50 pískovce hrubozrnné se štěrčíkovitou příměsí a černými uhelnými jílovci (proplástky), šedé až černé  

54,50-61,40 pískovce hrubozrnné, šedé, se štěrčíkovitou příměsí, až čočky drobnozrnných konglomerátů (59,2-60,0 a 60,2-

60,6 m); proplástky uhlí do 4 cm (60,3 m) 

61,40-63,00 pískovce hrubozrnné se štěrčíkovitou příměsí a vložkami jemnozrnných pískovců, světle šedé až bílé 

(kaolinizované?)  

63,00-63,90 konglomerát drobnozrnný bílý (kaolinizovaný?)  

 krystalinikum 

63,90-66,00 svorová rula až migmatit, světle šedé navětralé 

66,00-67,00 svorová rula až migmatit, světle šedé, silně zvětralé (tektonická zóna) 

67,00-71,20 svorová rula až migmatit, červeno-šedé, zdravé 
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Tabulka 3-4: Základní litostratigrafická rozhraní průzkumného vrtu 4330_01A. 

hloubka (m) 
hornina stratigrafické zařazení 

hydrogeologický typ 

horniny od do 

0 0,5 hlína humózní 
Kvartér 

kvartér, izolátor 

 0,5 3,5 hlína jílovitá s úlomky pískovců 

3,5 9,5 prachovec vápnitý, prachovitý slínovec Křída - jizerské souvrství kolektor Ca (VIII) 

9,5 31,8 prachovec vápnitý s rozptýleným glaukonitem Křída - bělohorské souvrství kolektor B 

31,8 32,2 prachovec písčitý, pískovec prachovitý 
Křída - perucko-korycanské 

souvrství 

kolektor A 

 32,2 58 
Pískovec křemenný, glaukonitický (v etáži od 40 m 

proplástky uhlí, slída) 

 

Tabulka 3-5: Základní litostratigrafická rozhraní průzkumného vrtu 4330_01C. 

hloubka (m) 
hornina stratigrafické zařazení 

hydrogeologický typ 

horniny od do 

0 0,5 hlína humózní 
Kvartér 

kvartér, izolátor 

 0,5 3,5 hlína jílovitá s úlomky pískovců 

3,5 9,5 prachovec vápnitý, prachovitý slínovec Křída - jizerské souvrství kolektor Ca (VIII) 

9,5 31,8 prachovec vápnitý s rozptýleným glaukonitem Křída - bělohorské souvrství kolektor B 
  

Další podrobnosti – viz kompletní dokumentace Čáp et al. (2015), Smutek - Nadrchal et al. (2015a,b), 

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 357 

m n.m. byla zjištěna ve vrtu v j. části rajónu, podél sv. zlomového omezení (Obr. 4-2).  

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 a HGR 4330 tvoří relativně mělkou depresi ve směru SSZ-JJV až 

SZ-JV, která se prohlubuje směrem k SSZ (Obr. 4-3), kde navazuje na křídové sedimenty v oblasti 

Kolína. Výrazná deprese vyplněná křídovými sedimenty v HGR 4330 sleduje předpokládaný průběh 

železnohorského zlomu. Mocnost křídy zde dosahuje až 90 m. V sz. části HGR 4320 vystupují jako 

mírná elevace v podloží horniny kutnohorského krystalinika (migmatity), která je omezen 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 



Rebilance zásob podzemních vod                             ID EIS 10051606-SFŽP 

 

26 

 

 
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 4330 v úseku Maleč-Třemošnice 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 4330 má 

perucko-korycanské souvrství téměř souvislé rozšíření (Obr. 4-1, 4-5). 

Jižní hranice křídy na HGR 4330 jsou denudační. Křída na severních hranicích rajonu 4330 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 4330 a 4320 jejich 

litologická charakteristika podle Herčíka a kol. 1999. 

 

PERUCKO-KORYCANSKÉ SOUVRSTVÍ (cenoman střední-svrchní) 

Perucko-korycanské souvrství má v rajonu 4330 téměř souvislé rozšíření. Perucké vrstvy (cenoman) 

tvoří převážně tmavé, místy i uhelné jílovce, uspořádané s polohami pískovců a slepenců do jednoho 

či dvou cyklů, zjemňujících do nadloží. Korycanské vrstvy, zastoupené téměř jenom pískovci, 

dosahují v rajonu 4330 mocnosti do 30 m a chybějí jen na několika plošně nevýznamných elevacích. 

Bělohorské souvrství má značně stabilní mocnosti do 45 m, jen ojediněle klesající na 25 m. V HGR 

4330 tvoří spodní část souvrství málo pevné slínovce, které výše přecházejí do pevných spikulitových 

slínovců s projevy kalcifikace a silicifikace s prachovito-písčitou příměsí. Jizerské souvrství se 

nezachovalo v úplné mocnosti, v souvrství výrazně převažují slínovce a vápnité jílovce, z části 

prachovité. V křídě Dlouhé meze přecházejí bazální slínovce o mocnosti do 25m do jemnozrnných 
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jílovitých slaběji silicifikovaných pískovců s příměsí glaukonitu. Tyto pískovce tvoří denudační relikty 

mocné do 25 m (Valečka 1965). Svou pozicí v křídovém profilu tyto pískovce odpovídají svrchní části 

staršího, do nadloží hrubnoucího cyklu, v jv. progradačním areálu. 

Některá důležitá zjištění o litologii a rozšíření svrchnokřídových hornin na listu 13-443 Chotěboř 

přináší Zelenka (in Schulmannová-Dudíková a kol. 2008). Podle tohoto zdroje jsou perucké vrstvy 

charakteristické přítomností jílovců, prachovců, uhelnatých prachovců, písků, pískovců a slepenců. 

Tyto kontinentální až příbřežní sedimenty představují bazální část křídového sedimentačního cyklu. 

Jako lokální výplň depresí paleoreliéfu mohou na části území chybět. Na listu 13-443 Chotěboř 

vycházejí na povrch s. a sz. od Libice nad Doubravou a s. od rybníka Stavenov. Při mapování byly 

zjištěny především křemenné valouny, štěrky a písky, úlomky rezavých železitých pískovců, vzácněji 

šedavé jílovce. Slepence a pískovce jsou převážně žlutavě a rezavě zbarvené, zčásti limonitizované 

(Zelenka in Schulmannová-Dudíková a kol. 2008). Klasty jsou výhradně křemenné, zrnitost je 

proměnlivá. Úplný profil peruckými vrstvami byl zachycen v řadě vrtů. Mocnost peruckých vrstev 

kolísá od nuly do více než 20 m. 

Marinní korycanské vrstvy (cenoman) jsou na listu mapy 13-443 Chotěboř charakterizovány jako 

glaukonitické, křemenné a jílovitoprachovité písky, pískovce, slepence, nebo i prachovce (Zelenka in 

Schulmannová-Dudíková a kol. 2008). Tvoří jižní lem křídových sedimentů od Malče přes Hradiště, 

Libici nad Doubravou a Štěpánov až ke Sloupnu. Převážně šedozeleně zbarvené písky a pískovce jsou 

proměnlivé zrnitosti, s kolísajícím obsahem glaukonitu i jílovité příměsi. Častá je světlá klastická slída 

(muskovit). Kromě dobře vytříděných křemenných zrn obsahují obvykle i ojedinělá větší zrna 

křemene nebo křemenné valounky; zrnitostní rozbory uvádí Valečka (1965). Glaukonitické jílovce 

tvoří nepravidelné nepříliš mocné vložky v pískovcích. Mocnost korycanských vrstev je dosti 

proměnlivá v rozsahu od několika metrů až po téměř 30 m. Detailní členění perucko-korycanského 

souvrství s využitím palynologie provedla Svobodová (in Smutek, 1984) na vzorcích z vrtu Hk-1 

Kladruby. 

 

BĚLOHORSKÉ SOUVRSTVÍ (turon spodní-střední) 

Bělohorské souvrství je podle Zelenky (in Schulmannová-Dudíková a kol. 2008) typické přítomností 

spongilitických prachovitopísčitých slínovců a vápnitých prachovců. Vystupuje na poměrně 

rozsáhlých plochách v širším okolí Malče, mezi Hranicí, Hradištěm a Předboří. Makroskopicky je 

možné většinu šedě nebo béžově zbarvených hornin bělohorského souvrství označit souborným 

názvem „opuka“. Mikropetrografické zhodnocení několika vzorků provedl Čáp (2005). Horniny lze 

označit jako spongilit, případně spongilitický (spikulitový) slínovec. Z bioklastů uvádí spikuly spongií, 

foraminifery, vzácně fragmenty ostnokožců. Glaukonit je ojedinělý, křemenné klasty ostrohranné. 

Obsah kalcitu je někdy až 40 %. Mikrobiostratigrafické zhodnocení bělohorského souvrství provedla 

na sousedním listu mapy Ždírec Hradecká (in Štědrá a kol. 2009). Nepříliš početný seznam 

spodnoturonských fosilií ze širšího regionu sestavil Valečka (1965). Mocnost bělohorského souvrství 

dosahuje až 45 m. 
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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. 
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JIZERSKÉ SOUVRSTVÍ (turon střední) 

Jizerské souvrství na listu mapy 13-443 Chotěboř rozděluje Zelenka (in Schulmannová-Dudíková a 

kol. 2008) na dvě litofacie. Spodní část souvrství je charakterizována spongilitickými 

prachovitopísčitými slínovci a vápnitými prachovci. Tato litologie vychází na povrch podél 

železnohorského zlomu v úseku mezi Čečkovicemi a Předboří, ve svazích Hradiště i kóty 493m j. od 

Lán, v s. i j. svazích Leštiny v. od Libice nad Doubravou. Litologicky se příliš neliší od podložního 

bělohorského souvrství. Častá je laminace a smouhovitá textura. Čáp (2005) v nich stanovil asi 25–30 

% křemenných klastů v prachové až jemně písčité frakci, a do 3 % glaukonitu. Z paleontologického 

obsahu určil Valečka (1965) četné exempláře vůdčího druhu Inoceramus lamarcki Park. a další faunu. 

Mocnost této nižší části jizerského souvrství se blíží 40 m. 

Spodní část jizerského souvrství je charakterizována glaukonitickými vápnitými pískovci (tzv. 

kalianasové pískovce). Tyto horniny tvoří vrcholové části plochých návrší, jako jsou Hradiště, kóta 

493 m j. od Lán, Leština, Kostelík, Homole, dále vystupují při železnohorském zlomu mezi Lány, 

Lhůtou a Kladruby. Tyto pevné deskovité žlutavé a šedavé glaukonitické vápnité pískovce, převážně 

jemnozrnné, s častými bioturbacemi představují nejmladší zachované křídové sedimenty na listu 

(Zelenka in Schulmannová-Dudíková a kol. 2008). Podle Čápa (2005) obsahují v některých vzorcích 

až 50% klastů křemene převážně ve frakci 0,1–0,2 mm, až 40 % jemné prachovité matrix, kolem 5% 

glaukonitu o velikosti do 0,1mm a až 1mm velké úlomky uhelné hmoty. Vzácné jsou šupinky slídy. 

Vrstevnatost je naznačena uspořádáním klastů (jemná laminace). Valečka (1965) uvádí z nepříliš 

vzdáleného území z těchto hornin 5 exemplářů vůdčí fosilie Inoceramus lamarcki Park., mechovky i 

některé další nepříliš hojné rody a druhy fauny. Mocnost této vyšší části jizerského souvrství lze 

odhadnout do 30 m. 

 

KENOZOIKUM 

V nadloží křídy, příp. hornin krystalinika, se vyskytují deluviální, eolické a fluviální kvartérní 

sedimenty.  

 

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 400m. 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 100-200 m, které svědčí o inverzních pohybech na zlomu (Prachař, Ambrož 

1971) a jednoznačně dokládá, že svrchnokřídové usazeniny pokrývaly větší část území, než dnes. 
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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 Ambrož 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). 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. 

 

 

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). 
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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– bez cenomanu, 

detailní profil viz Uličný et al. 2015) směrem k JV. 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 (Obr. 4-7). 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. 

 

Strukturní stavba HGR 4330 v geologickém řezu  

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 a 4330 zahrnují denudační trosky svrchnokřídových sedimentů synklinály Dlouhé meze v 

jz. podhůří Železných hor. Drenážní bází celého území je řeka Doubrava.  

V HGR 4330 hlavní kolektor A ve směru proudění, tj. na SZ vykliňuje, a proud podzemní vody se 

odvodňuje na Barovce a Blatnickém potoce u Malče. Doplňování podzemní vody je infiltrací na 

výchozech a přítokem z krystalinika Železných hor po příčných po tektonických liniích. 

Hydrogeologický rajón náleží dílčímu mezipovodí Doubravy vymezeného dvěma vodoměrnými 

stanicemi ve správě Českého hydrometeorologického ústavu Bílek a Spačice (9 % plochy rajonu) a 

dále dílčí povodí Doubravy pod stanicí Spačice (91 % plochy rajonu). Vodní tok Doubravy je 

páteřním tokem vodopisné sítě v HGR 4330. Na území jsou významné na vodu vázané ekosystémy PR 

Svatomariálské údolí a PR Údolí Doubravy. 

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.km
2
  až 3  l/s.km

2
 

(Krásný et al. 1981) v závislosti na množství srážek, morfologii a vegetačním pokryvu.  

 

PROMĚNLIVOST SRÁŽEK NA PLOŠE RAJONU 

 

 

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 760.09 779.04 1.02 839.47 1.08 

mezipovodí Doubrava (Spačice) 738.42 762.33 1.03 821.12 1.08 
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Tabulka 4-3: Vývoj teploty 

období 
1961-1980 1981-2010 2001-2010 

[°C] [°C] dif.[-] [°C] dif.[-] 

.HGR 760.09 779.04 1.02 839.47 1.08 

mezipovodí Doubrava (Spačice) 738.42 762.33 1.03 821.12 1.08 

 

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 4330 roste. 

Srážkové úhrny na HGR 4330: Nebyl indikován statisticky významný trend. 

Teplota na HGR 4330: Byl indikován statisticky významný trend s gradientem 0.03°C za rok. 

V průběhu let 2013 až 2015 byla v HGR 4330 uskutečněna tři přímá hydrometrická měření v rozsahu 

22 měrných profilů. Měření byla provedena hydrometrickým přístrojem. 

 

V RÁMCI PROJEKTU BYLA ZŘÍZENA NÁSLEDUJÍCÍ POZOROVÁNÍ: 

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

 M-6 (4330) Cerhovka (Libice nad Doubravou) 

 M-1 (4330) Barovka (Lhůta) 

 M-22 (4330) Lovětínský potok (Závratec) 

 

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.km
2
 na území HGR 4330. 

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. 

 

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 
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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 4330. 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 2x 

24 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 

referenčních hydrologických stanic ve správě ČHMÚ Doubrava – Bílek a Doubrava – Spačice 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 Cerhovky po 

Jeřišno, na středním úseku Cerhovky a na Bárovce a Blatnickém potoce. Zde byly v oboru Q290d 

opakovaně ověřeny přírony podzemních vod v množství okolo 180 l/s. Ztrátové úseky nejsou ve 

vodopisné síti hydrogeologického rajonu významné.  

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 Obr. 4-10. 
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Obr. 4-10: Základní odtok ve vodopisné síti HGR 4330 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. 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 

Kolektor A 

Jeho rozsah, mocnosti a litofaciální vývoj je výrazně ovlivněn elevacemi podložního reliéfu (Obr. 

4-11). Cenomanské sedimenty se směrem k osové části struktury Dlouhé meze noří pod nadložní 

svrchnokřídové sedimenty, resp. (např. okolí Kladrub) nebo k okraji železnohorského zlomu, kde je 

s maximy mocností sedimentů již marginální (např. v okolí Chuchle či Běstviny) – toto platí pro sz. 

část rajonu 4330. Celková mocnost kolektoru A vymezená z geologických, popř. strukturních vrtů se 

pohybuje v rozmezí od 0 m do 40 (50) m (maximum je zjištěno v okolí Kladrub a Předboře vrtem HK-

1 – 56,0 m). Izolonie povrchu kolektoru A jsou uvedeny na Obr. 4-5, Obr. 4-11, izolinie podloží 

křídových sedimentů na Obr. 4-12. 

Izolinie mocností cenomanu dokumentují maxima mocností 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 ze 40 m 

na 20 (25) m. Dále směrem na SZ dochází za malečským zlomem k další redukci cenomanských 

sedimentů (až na prvé metry) a k potlačení jejich kolektorské role vlivem litologických změn. 

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 – 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).  

Perucké vrstvy tvoří převážně tmavé, místy i uhelné jílovce, uspořádané s polohami pískovců a 

slepenců do jednoho či dvou cyklů, zjemňujících do nadloží. Mocnost peruckých vrstev kolísá od nuly 

do více než 20 m. Korycanské vrstvy, jsou zastoupené pískovci a dosahují v HGR 4330 mocnosti do 

30 m. Chybějí jen na několika plošně nevýznamných elevacích.  
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Obr. 4-11: Izolinie povrchu kolektoru A (m n. m.) 
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Obr. 4-12: Izolinie podloží kolektoru A (m n. m.) 
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Izolátor A/B 

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). Funkce izolátoru A/B je dokumentována v rámci 

přítokových zkoušek na vrtech BS-2 Běstvina-Skalka, HK-1 Kladruby, SA-1 Suchá, nezávislost 

poloizolátoru B je dokumentována odlišnými  piezometrickými úrovněmi hladin (vrt SA-1a, SA-1aa, 

Lány). 

V severozápadní části rajonu v okolí Malče a za malečským zlomem dochází k prostorové redukci 

cenomanských sedimentů. 

Poloizolátor B 

Bělohorské souvrství je zastoupeno prakticky v celém území a je tvořeno spongilitickými 

prachovitopísčitými  slínovci a vápnitými prachovci. Maximální mocnosti se předpokládají v osové 

části synklinály; v jihovýchodní části rajonu (kra Kladruby, Blatnice, Maleč) jsou dokladovány 

mocnosti kolem 30,0 m – 35,0 m (vrty HK-1, BS-1, SA-1a) v severozápadní části rajonu mocnosti 

vyšší (DL-1 asi 55,0 m, BA-1 Běstvina) až 88 m. Vyšší mocnosti spodnoturonských sedimentů jsou 

v oblasti za Malčí ve směru na severozápad doprovázeny redukcí cenomanských sedimentů (prvé 

metry). 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. Významnější role bělohorského souvrství, které 

by se vyznačovalo kolektorskými vlastnostmi, v zájmovém území z vodárenského hlediska nebyla 

ověřena.  

Poloizolátor B/C 

Je tvořen slínovci bazální části jizerského souvrství (pásmo V-VII v pojetí Soukupa 1956) mocnost 

může dosahovat až 12,0 m. Nad nimi pak vystupují prachovce až slínité prachovce. Vymezení 

izolátoru u některých hydrogeologických objektů je nesnadné, hranice mezi bělohorským a jizerským 

souvrstvím byla interpolována na základě rozdílných piezometrických úrovní hladin.   

Kolektor C 

Sedimenty jizerského souvrství vyplňují osovou část synklinály jihovýchodního uzávěru Dlouhé meze 

a ukončují vrstevní sled svrchnokřídových sedimentů. Tvoří výplň morfologických elevací, vycházejí 

na povrch podél železnohorského zlomu v úseku mezi Čečkovicemi a Předboří a dále mezi Lány a 

Kladruby u Libice. V jizerském souvrství jsou vyčleněny dvě části: spodní – faciálně podobnou 

bělohorskému souvrství ve vývoji spongilitických prachovců – slínovců o mocnosti do 40,0 m (pásmo 

VIII) a vyšší – ve vývoji jemnozrnných glaukonitických pískovců o maximální mocnosti 30,0 m 

(pásmo IX). Kolektor C, který je z litostratigrafického hlediska vázán na část jizerského souvrství 

(střední turon), které rozděluje Zelenka (in Schulmannová-Dudíková a kol. 2008) na dvě litofacie. 

Spodní část souvrství je charakterizována spongilitickými prachovito-písčitými 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.  
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Svrchní část souvrství je charakterizována glaukonitickými vápnitými pískovci (tzv. kallianassové 

pískovce). Tyto sedimenty tvoří vrcholové části plochých návrší, jako jsou Hradiště, dále vystupují při 

železnohorském zlomu mezi Lány, Lhůtou a Kladruby. Tyto pevné deskovité žlutavé a šedavé 

glaukonitické jemnozrnné vápnité pískovce s častými bioturbacemi představují nejmladší zachované 

křídové sedimenty. 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 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 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.    

Režim kolektoru kvartérních sedimentů je sledován monitorovacím objektem sítě ČHMÚ na lokalitě 

Čečkovice (VP-365). Monitorovací objekty na hlubinný oběh podzemních vod nejsou v území 

provozovány.  

 

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.  
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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

 m
2
/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 

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: Průměrné hodnoty hydraulických parametrů v horninách krystalinika  

na mapovém listu 13-443 Chotěboř podle Kryštofové (in Schulmannová-Dudíková a kol.) 

horninový typ n q (l/s.m) Y T (m2/s) k (m/s) 

granity až diority železnohorského plutonu 4 0,0183 4,24 3,3.10-5 4,7.10-6 

ruly a migmatitizované ruly ohebského a 

kutnohorsko-svrateckého krystalinika 

 

9 

 

0,0561 

 

4,38 

 

1,0.10-4 

 

1,9.10-6 

ruly silně tektonicky postižené 4 0,4000 4,95 1,5.10-4 2,4.10-4 

q – specifická vydatnost, Y – index transmisivity, T – koeficient transmisivity, k – koeficient filtrace (hydraulické vodivosti 

 

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 
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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 

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). 

 

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

 HG  

prostředí 

Kra Kladruby Blatnice Maleč Čečkovice Běstvina – 

 Chuchel 

  mocnost mocnost mocnost mocnost mocnost 

Kj kolektor (až izolátor) C  20-30 20-30 15-20   27-29 25-63 

 izolátor C/B 10-13?    12  17   

Kb kolektor (až izolátor) B  35-40 ~40  nevýzn. 30-35  30 40 

 (polo)izolátor B/A (IIIa) 0,3-2    2     

  kol.A(k)  5-28  5-25  5      

Kpk kolektor A iz.A(k/p)  21-57 5-15 -39,5  10-20 nevýz- 2-5 nevýz- 2-5 

  kol.A(p)  10-35    7-20  namný  namný  

krystalinikum kol./iz. zvětraliny zvětraliny-12m     zvětraliny 

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 

 

Kolektor A vykazuje na západě rajonu 4330  střední až vysokou transmisivitu a kolektor C jen nízkou 

transmisivitu ve smyslu klasifikace Krásného 1986, 1990. Kolektory A, B a C vykazují v rámci celého 

rajonu 4330 nízkou až vysokou transmisivitu. Prostorové rozšíření hydraulických parametrů v HGR 

4330 je uvedeno v kapitole 5. 
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Tabulka 4-6: Statistické charakteristiky specifické vydatnosti a transmisivity křídových sedimentů na 

mapovém listu 13-443 Chotěboř (dle Kryštofové 2006) 

Kolektor n specifická vydatnost (l/s.m) index transmisivity Y 

min max x x med s min max x x med s 

kolektor A 17 0,020 17,790 1,743 0,430 4,096 4,30 7,25 5,62 5,62 0,72 

kolektory A+B 5 0,074 1,920 0,715 0,308 0,677 4,87 6,28 5,62 5,49 0,49 

kolektor B 8 0,035 21,778 6,654 1,095 6,935 4,31 7,30 5,85 6,04 0,87 

kolektor C 2 0,878 1,850 1,364 – – 5,94 6,30 6,12 – – 

n - počet hodnot souboru, min - minimální hodnota, max - maximální hodnota, x - průměr, x med - medián, s -  směrodatná 

odchylka 

 

Interpretace map geometrie a parametrů kolektorů a izolátorů 

Povrch křídových sedimentů má mezi Podmoklany – Odrančí na jihovýchodě a Třemošnicí na 

severozápadě výškový rozdíl  terénu přibližně 200 m. Morfologie terénu je ovlivněna zdvihem 

Železných hor podél železnohorského zlomu a dále zvýrazněna existencí příčných zlomů. Tektonická 

stavba pak vytváří téměř   schodovitý relief, který je patrný v přísvahové severní- severovýchodní části 

rajonu. Poklesy jednotlivých subčástí – ker činí 10 – 30 m. Příčné zlomy se morfologicky projevují 

hlubokými údolími v Železných horách, do křídových sedimentů pak vyznívají v ploché údolní rýhy. 

Průběh příčných zlomů kopíruje v některých případech vodní tok (Bárovka, Blatnický potok a menší 

toky). Kombinací železnohorského zlomu s příčnými pak dochází ke vzniku blokové stavby území 

(Smutek 1988). 

Pro vymezení kolektorů v rajonu je vedle litofaciálního vývoje a tektonické stavby území důležitý také 

reliéf podloží (viz obr. 4-3, 4-14).  

Pro upřesnění geologické a tektonické stavby (existence tzv. „odskákaných ker“) – průběhu podloží 

křídových sedimentů,  průběhu a charakteru železnohorského zlomu a příčných zlomů a jejich 

hydrogeologické funkce, bylo provedeno ve vymezeném území geofyzikální měření (Levá et al. 

2015). Průzkum byl soustředěn do oblasti severovýchodně od obce Kladruby pro ověření průběhu 

železnohorského zlomu, kladrubského zlomu a zlomů příčných  a v oblasti obce Suchá – Lhůta pro 

ověření průběhu libického zlomu a ověření existence tektoniky v místě odvodnění přebytků kolektoru 

C.  

Lokalizace geofyzikálních profilů je uvedena na Obr. 3-3. 

Na profilu DM11 (Obr. 4-13) byl železnohorský zlom interpretován  a schematicky zobrazen jako 

tektonický kontakt s vertikálním posunem o cca 145 m, kde se proterozoické horniny prudkým 

stupněm dostávají k povrchu terénu a tvoří předkvartérní podklad v širší oblasti situované na SV od 

lokality.  V úseku před železnohorským zlomem, tj. 480 m až 650 m bylo vysledováno lokální 

tektonické zaklesnutí krystalinického podloží cca o 30 m hlouběji.  

Na profilu DM12 (Obr. 4-15) byl železnohorský zlom (zlomová zóna) interpretován v rozmezí 

staničení 1430 až 1490 m charakteru tektonického kontaktu (vertikální posun o cca 110 m), kde se 

proterozoické ruly –  pravděpodobně ve dvou stupních – dostávají k povrchu terénu.  

Železnohorský zlom (zlomová zóna) se projevuje jako nejvýraznější strukturní prvek na lokalitě. Jeho 

průběh byl vysledován ve směru SSZ – JJV. Kromě tektonického stupně (kontaktu) a celkového 

porušení hornin je na zlomu ukončena křídová sedimentace Dlouhé meze.  Z hydrogeologického 

hlediska je mu přisuzována okrajová podmínka s těsnící funkcí.  
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Obr. 4-13: Interpretační řezy – profil DM-11 (upraveno dle Levé el al., 2015) 
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Obr. 4-14: Interpretační řezy – profil DM-1 (upraveno dle Levé el al., 2015) 

 

 

Obr. 4-15: Interpretační řezy – profil DM-12 (upraveno dle Levé el al., 2015) 

 

Ve směru SV – JZ byl dle očekávání indikován průběh libického zlomového systému. Na profilu DM 

1 (Obr. 4-14) se projevuje jako systém paralelních zlomů v okolí staničení cca 1000 m doprovázených 

vertikálními stupni (cca 40 m – 50 m, pokles jv. kry), zejména patrnými v reliéfu předkřídového 

podloží s méně výrazným postižením křídových sedimentů. Dle aktuální interpretace nebylo možné 

rozhodnout, zda na zlomu dochází k přerušení křídových vrstev s odpovídajícími hydraulickými 

vlastnostmi  (geofyzikálním průzkumem nebylo ověřeno podloží).  

Ve směru VJV-ZSZ byl ověřen očekávaný průběh kladrubského zlomu. Směrově byla korelace 

ověřena na profilu DM12 (Obr. 4-15) v rozmezí staničení 50 m až 200 m, kde je patrný jako systém 

dvou opačně ukloněných zlomů s porušením vrstev křídové sedimentace a jejich vzájemným posunem 

o cca 20 m. Na profilu DM2 lze očekávat kosé křížení kladrubského zlomu, této skutečnosti 

nasvědčují časté interpretované poruchy. Z hydrogeologického hlediska v přízlomové části dochází 

k odvodnění kolektoru C – pískovců jizerského souvrství formou mělkých studní (F-1 až F-7, odběr 

cca 4,0 l/s). Zlom se projevuje jako prvek s těsnící funkcí. 

Kromě hlavních uvedených zlomových systémů byly na lokalitě zjištěny další tektonické systémy – 

příčné porušení (SV – JZ) k železnohorskému zlomu (Obr. 3-3).  Na profilu DM2 byla zjištěna 

strukturně zajímavá porucha se zahloubením podloží o cca 50 m s centrem na staničení 820 m. Její 

další směrové pokračování není možné jednoznačně určit, je možné, že je projevem kose křižujícího 

kladrubského zlomu.  

Z hydrogeologického hlediska příčné zlomy JZ – SV směru převádí  podzemní vody z krystalinika do 

křídových sedimentů (okrajová podmínka s napájecí funkcí).  
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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 

HGR 4330 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. 

Převládajícím hydrochemickým typem podzemních vod v kolektoru A je hydrochemický typ 

CaHCO3, podřadně je zde zastoupen hydrochemický typ Ca-HCO3SO4, příp. CaMg-HCO3. Dle 

výsledků analýz je  dokumentováno postupné zvýšení celkové mineralizace z oblasti proudu a oblasti 

akumulace (vrt HK-1) a odvodnění (pramenní vývěr  Hranice „U Rybníčka“).  Dochází k mírnému 

 nárůstu celkové mineralizace z 303 mg/l – 378 mg/l (vrt HK-1, SU-1, BS-1,2) na 382 mg/l – 412 mg/l  

(Blatnická studna) až 495 mg/l – 508 mg/l  (pramenní vývěr  Hranice „U rybníčka“. Zvýšená 

mineralizace  u Blatnické studny a v pramenním vývěru „U Rybníčka“ může být dána dále podílem 

vod spodnoturonského kolektoru. Jedná se o vody alkalické, středně až dosti tvrdé, středně 

mineralizované.  

Pro hodnocení podzemních vod z mělké zvodně vázané na sedimenty z přilehlého povodí 

krystalinika jsou k dispozici údaje o chemismu pramene Chloumek „ V Proudě“ , jímacího zářezu 

„Lány“ a mělkých studních situovaných v přízlomových partiích železnohorského zlomu nad obcí 

Kladruby.  Jedná se o hydrochemický typ CaMg-SO4HCO3, celková mineralizace je nižší než u vod 

cenomanu, jedná se o vody slabě kyselé až kyselé, nízce až středně mineralizované, měkké až středně 

tvrdé. Chemismus mělkého kolektoru krystalinika je ovlivněn rozložením a intenzitou srážek. 

Pro hodnocení vodárensky exploatovaného kolektoru C  v oblasti mezi obcí Maleč a Kladruby byly 

využity pouze údaje Vopatové (in Smutek,  1988). Převládajícím hydrochemickým typem (obdobně 

jako v oblasti Hornostudenecka) vod je hydrochemický typ Ca-HCO3SO4. Jímanou vodu z kolektoru 

lze charakterizovat jako slabě alkalickou až alkalickou, dosti tvrdou až středně tvrdou, středně 

mineralizovanou. Z hlediska antropogenního znečištění byly v kolektoru registrovány epizodně 
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zvýšené koncentrace dusičnanů (P-1, P-2 Kladruby, prameny Maleč). 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. 

 

Tabulka 4-7: Počet relevantních analýz podzemní vody v HGR 4330 

Kolektor celkový počet analýz v databázi 
použité analýzy 

upravitelnost chemický typ 

A 21 21 21 

B 20 20 16 

C 24 24 15 

Připovrchová zóna 81 81  

Indikace znečištění 3 3  

celkem 125   

 

Hydrochemický typ podzemních vod 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 střední, v průměru kolem 0,35 g/l (0,31-0,41 g/l, až 0,5 g/l u 

analýz nezařazených v mapě). V kolektoru C+B je výše celkové mineralizace poněkud variabilnější 

0,25-0,43 g/l, avšak v průměru též střední velikosti. 



Rebilance zásob podzemních vod                             ID EIS 10051606-SFŽP 

 

51 

 

 

Obr. 4-16: Chemický typ (35 meq%) podzemní vody v kolektoru A v HGR 4330 
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Obr. 4-17: Celková mineralizace (TDS) s chemickým typem podzemní vody v kolektoru A 
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Obr. 4-18: Chemický typ (35 meq%) podzemní vody v kolektoru C+B v HGR 4330 
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Obr. 4-19: Celková mineralizace (TDS) s chemickým typem podzemní vody v kolektoru C+B v HGR 4330 
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4.5. GEOCHEMICKÝ MODEL 

PRŮMĚRNÁ DOBA ZDRŽENÍ PODZEMNÍ VODY V HORNINOVÉM PROSTŘEDÍ  

Hydrogeologie tradičně využívá především hydraulické metody (čerpací zkoušky, analýzu poklesu 

vydatnosti pramenů či průtoku povrchových toků v čase, numerické modelování „proudění vody“ 

kalibrované na úrovně hladin ve vrtech a průtoky). Tyto metody umožnují dobře určit hydraulickou 

vodivost/transmisivitu prostředí a hydraulické reakce na různé vlivy (nadměrné čerpání apod.). 

S výjimkou litologicky homogenních, nebo detailně litologicky charakterizovaných kolektorů však 

tyto metody neumožňují hodnověrný odhad rychlosti proudění podzemní vody, protože neumožňují 

určit efektivní pórovitost kolektorů (např. preferenčních puklinových zón). Efektivní porozita spolu 

s intenzitou doplňování podzemní vody ze srážek rozhoduje o rychlostech proudění podzemní vody 

nebo doby zdržení vody pod zemským povrchem.  

Střední doba zdržení (Mean residence time, Yurtsever 1983) je čas, který voda setrvává ve zvodni. 

V případě tritia (
3
H) a 

18
O je časem t=0 okamžik, kdy voda proniká pod zemský povrch. V případě 

plynných stopovačů se jedná o okamžik, kdy voda dosáhne nasycené zóny (v nenasycené zóně dochází 

obvykle ke komunikaci s atmosférickými freony anebo SF6). Znalost střední doby zdržení je nezbytná 

pro předpověď budoucího vývoje plošné kontaminace podzemní vody (např. vývoj koncentrace NO3
-
 

v závislosti na čase; Katz a kol., 2004). Pro zjednodušení bude v dalším textu používán termín 

„moderní“ voda pro vodu infiltrovanou po roce 1950 a tedy s dobou zdržení v řádu několika desítek let 

(např. Tykva a Berg 2004). V  silně heterogenním puklinovém prostředí, kde dobu zdržení podzemní 

vody nelze ani zhruba odhadnout z hydraulických vlastností kolektoru je nutné použít pro určení doby 

zdržení stopovačů, které se pohybují spolu s vodou podzemním prostředím (např. 
3
H, 

18
O, CFC, SF6, 

14
C, atd.). V projektu byly tyto stopovače použity pro určení střední doby zdržení a výsledky byly 

srovnány se staršími údaji. 

V rajonu 4330 Dlouhá mez – severní část  bylo provedeno v roce 2011 8 analýz podzemní vody na 

izotopy tritia.  

 

Tabulka 4-8: Výsledky izotopových analýz 

název lokality kolektor 
datum 

odběru 

3H (TU) +0,4 TU 

(SMODCH) 

Studna nad odkyselovací stanicí   – OS-1 

nad obcí Kladruby 
kvartér + krystalinikum (suťový pramen) 1.7.2011 6,9 

Studny P-1, P-2, Kladruby, nad vrtem HK-1 spodní / střední turon 1.7.2011 7,9 

Riegerovy prameny – zářez kvartér + krystalinikum (suťový pramen) 
 

4,9 

Studna Lihovarka cenoman + spodní turon 1.7.2011 5,6 

Zářez Ostrovec spodní turon + (střední turon) 1.7.2011 7 

Zářez Meziloží cenoman 
 

5,8 

Pramen v obci Čečkovice střední turon 1.7.2011 6,5 

Podchycené pramenní vývěry v obci 

Chuchel – CH-1 
spodní turon 1.7.2011 5,2 

 

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.  

Konjugovaná kvartérní a krystalinická zvodeň (suťové prameny) je reprezentována Riegrovými 

prameny (4,9) a prameništěm nad obcí Kladruby (6,9). Při porovnání s vodami, které infiltrovaly do 
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svrchnokřídových sedimentů (ostatní objekty Tabulka 4-8), jedná se 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. 

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. 

 

 

Obr. 4-20: Aktivita tritia v rajonech  4320 a  4330 Dlouhá mez –jižnía severní  část 
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V rajonu 4330 byla koncentrace freonů 11, 12, 113 a SF6 stanovena ve vrtu HK1 (R49; Tabulka 4-9). 

Střední doba zdržení zde podle exponenciálního modelu přesahuje 200 let (Tabulka 4-10). V okolních 

rajonech 4310 a 4320 byly v jímaných vrtech a studnách zjištěny různé doby zdržení od méně než 12 

let (kolektor s volnou hladinou) po více než 200 let (kolektor cenomanu překrytý izolátorem). 

 

Tabulka 4-9: 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) 

R49 0,18 ± 0,05 0,11 ± 0,05 0,01 ± 0,05 0,1 ± 0,1 

 

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

různých stopovačů  

vzorek Freon 11 Freon 12 Freon 113 SF6 

R49 >200 >200 >200 >200 

 

Střední doby zdržení v rajonu 4330 se pohybují od méně než 10 let po více než 200 let. Vyhlazený 

průběh hodnot 
18

O a 
2
H v pramenech v čase ukázal, že zastoupení vody s dobou zdržení pod 5 let na 

vodě pramenů je velmi nízké. Podobně i povrchové vodní toky mají vyrovnané hodnoty 
18

O a 
2
H 

v čase a zastoupení vody z přímých srážek nepřesahuje v tocích 10% (Buzek et al. 2015).  

 

 

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 30 l/s až 50 l/s a 

je v hodnoceném období celkově mírně sestupný. Jeho průměrná hodnota za období 1987 až 2010 

činila 37 l/s. Nejvydatnějšími vodními zdroji jsou vrtané studny HK-1 Kladruby, BS-1 Lhůta a H-4 

Lány a šachtové studny Kladruby, Lány a Předboř s čerpanými vydatnostmi v rozmezí 3 l/s až 5 l/s.  

Vydatné vodní zdroje veřejného zásobování jsou umístěny výhradně v povodích Cerhovky, Bárovky a 

Blatnického potoka. 

 

Tabulka 4-11: Celkové odběry vod v HGR 4330 v období 1987 až 2010.  

rok 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 
 

Qpod./l/s 49,6 44,9 49,6 49,1 49,7 49,0 49,9 31,6 39,4 35,7 34,6 49,3 
 

rok 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 průmer 

Qpod./l/s 47,4 24,9 20,9 22,0 32,1 24,9 27,2 24,4 25,5 33,0 41,8 31,1 37,0 

 

Roční množství celkových odběrů podzemních vod za období 1987-2010 má spíše klesající tendenci 

(Tabulka 4-11), situace míst odběrů podzemních a vypouštěných vod je uvedena na obr. 4-25. 

Graficky jsou uvedené údaje zpracovány v časových řadách na Obr. 4-21. 
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Významná část podzemních vod jímaných v hydrogeologickém rajonu je převáděna mimo toto území 

a tam je i vodárensky využívána. Distribučními cíli jsou zejména města Chotěboř, Havlíčkův Brod a 

Hlinsko. Průměrné množství převáděných odběrů vod mimo HGR 4330 se v období 1971 až 2010 

pohybovalo podle údajů provozovatele v rozmezí 20 l/s až 40 l/s tím, že toto množství po poklesu 

v první polovině uplynulé dekády znovu roste na hodnotu blízkou maximálním odběrům na přelomu 

osmdesátých a devadesátých let minulého století. Opačným směrem, t. j. z lokalit mimo území HGR 

4330, do prostoru tohoto rajonu žádné vody z podzemních zdrojů převáděny nejsou.  
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Obr. 4-21: Vývoj celkových odběrů podzemních vod v období 1987 až 2010  

 

Tabulka 4-12: Odběry podzemních vod a vypouštěné množství odpadních vod 

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 

kolektor

u

pořadí na 

obr. č. 20

VaK Havl.Brod-Kladruby (vrt HK-1) vrt HK 1 A 180 000 5.7 24000 9.0 160 366 10.0 5.0852 27

VaK Havl.Brod-Předboř, Blatnická studna A 300 000 9.5 30000 15.0 109 160 13.9 3.4614 41

VaK Havl.Brod- Lhůta (vrt BS-2) vrt BS2 A 160 000 5.1 24000 9.5 55 650 7.8 1.7646 30

VaK Havl.Brod-Suchá vrt SU 1 A 158 000 5.0 13000 5.0 49 160 5.0 1.5589 28

VaK Havl.Brod, Hranice (Meziloží, štola) Meziloží-štola A 80 000 2.5 10000 4.0 34 633 2.5 1.0982 39

VaK Havl.Brod-Lány - vrt H4 vrt H4 A 57 000 1.8 11000 18 810 0.5965 35

VaK Havl.Brod-Lány - vrt H3 vrt H3 A 35 000 1.1 10000 4.0 17 130 0.5432 36

VaK Havl.Brod-Jeníkovec - S5A S5A A 50 000 1.6 15000 6.0 7 630 3.8 0.2419 42

VaK Havl.Brod, Kodrle-Zadina zářezy A 80 000 2.5 11000 4.0 6 097 4.4 0.1933 40

VaK Havl.Brod-Předboř - vrt H5 vrt H5 A 40 000 1.3 15000 6.0 3 600 2.2 0.1142 35

VaK Havl.Brod, Lány - vrt H1 vrt H1 A 25 000 0.8 4000 1.6 5 2.2 0.0002 37

VaK Havl.Brod-Maleč S4 S4 A 70 000 2.2 5830 2.3 0 2.7 0 44

Lány, Sa-1A vrt SA-1A A monitorovací 0

VaK Havl.Brod, Lány - Lihovarská studna studna B 100 000 3.2 20000 8.0 63 265 2.7 2.0061 2.01 33

VaK Havl.Brod-Lhůta (BS-1) vrt BS1 B 60 000 1.9 11000 4.5 123 500 4.7 3.9162 31

VaK Havl.Brod- Jeníkovec st. J studna J B 70 000 2.2 10000 4.0 43 310 0.3 1.3734 45

Obec Běstvina BĚ-2 B 30 000 1.0 5000 3.3 18 437 3.0 0.5846 55

ZD Maleč - Dolní Lhotka DL-1 B 24 000 0.8 2000 1.0 18 352 1.7 0.5819 48

ZD Maleč - Jeřišno JD-1 C (B) 14 400 0.5 1200 0.6 7 062 0.7 0.2239 52

VaK Havl.Brod, Maleč - vrt NV 3 NV3 A+(B) 27 000 0.9 9590 3.7 0 3.3 0 47

VaK Havl.Brod-Čečkovice (vrt Če-1) vrt ČE 1 B 28 000 0.9 10550 4.1 0 4.1 0 49

VaK Havl.Brod-Chuchel - studna CH2 CH2 B 5 000 0.2 2950 1.0 0 0 53

VaK Havl.Brod-Chuchel - studna CH1 CH1 B 130 000 4.1 16000 6.2 0 2.6 0 54

VaK Havl.Brod-Kladruby 7 studní Kladruby 7 studní C 220 000 7.0 26 12.0 131 308 6.4 4.1637 4

VaK Havl.Brod-Lhůta I.-VII. C+(B) 133 000 4.2 25000 14.0 104 234 3.0 3.3052 26

VaK Havl.Brod-Kladruby studny (HMU) HMÚ + P1,P2,P3,P4 C 120 000 3.8 14000 7.0 81 181 6.0 2.5742 24

VaK Havl.Brod-Jeníkovec - zářezy Ostrovec zářezy Ostrovec C 45 000 1.4 8000 8.0 37 511 1.0 1.1895 45

VaK Havl.Brod-Maleč zářezy zářezy C 20 000 0.6 3000 2.0 11 939 2.3 0.3786 46

VaK Havl.Brod-Čečkovice (vrt Če-2) ČE 2 C 25 000 0.8 9640 3.7 11 090 4.0 0.3517 50

VaK Havl.Brod-Bezděkov,Kladruby (zářezy) zářez, studna krystalinikum 26 000 0.8 5000 2.5 9 875 1.0 0.3131 25

VaK Havl.Brod, Lány-Suchá - zářez krystalinikum 90 000 2.9 10000 4.0 64 263 1.0 2.0378 32

VaK Havl.Brod-Riegrovy prameny Předboř, Riegrovy pr krystalinikum 74 000 2.3 15450 6.0 52 065 5.4 1.651 43

Kovolis Hedvikov HV-1 krystalinikum 20 000 0.6 1600 0.7 9 542 0.9 0.3026 56

Kovolis Hedvikov KS-3 krystalinikum 9 360 0.3 780 0.3 7 254 0.9 0.23 57

Jeřišno - prameniště 1 a 2 S1, S2, S4 a S3 střední turon 12 000 0.4 1000 0.6 7 674 0.6 0.2433 52

celkem 2 505 760.0 79.5 40.08

Vypouštění odpadních vod 

Sloupno - vypouštění důlních vod z lomu 25 000 0.8 2083 0.8 16 400 POV3

Maleč - VK 19 040 0.6 1595 15.1 18 900 POV4

4.46

14.66

6.68

12.28
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Obr. 4-22: Situace odběrových míst podzemních vod a vypouštěných odpadních vod 

 



Rebilance zásob podzemních vod                             ID EIS 10051606-SFŽP 

 

60 

 

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 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.  

Kolektor A disponuje zejména puklinovou porózitou, průlinová porózita je méně významná, konkrétní 

výše propustnosti závisí na intenzitě rozpukání. Výsledky čerpacích zkoušek realizovaných 

v kolektoru A (Obr. 5-1) ukazují, že jde o značně nehomogenní prostředí s nízkou až vysokou, 

ojediněle i velmi vysokou transmisivitou, např. v Blatnické studni (Smutek 1992) dosahovala 

specifická vydatnost až 17,8  l/s.m, index transmisivity Y = 7,25. 

Hydraulické parametry kolektoru C nebylo možno statisticky posoudit z důvodu malého množství 

dostupných dat. Vrty ČE-1 Čečkovice a DL-1 Dolní Lhotka vykázaly při čerpacích zkouškách střední 

až vysokou transmisivitu. 

Kvartérní fluviální sedimenty, především údolní nivy a nízké terasy větších vodních toků jsou velmi 

významné pro vznik akumulací podzemní vody zejména v oblastech rozšíření krystalinických hornin. 

Na území rajonu 4330 však jejich omezený plošný rozsah nebo malá mocnost neumožňují vznik 

vodohospodářsky významných akumulací podzemní vody. Plošně nejrozsáhlejší jsou fluviální 

sedimenty řeky Doubravy o mocnosti nejvýše 4 m – 6 m, přičemž největší šíře dosahuje údolní niva 

mezi Malčí a Jeřišnem. Hydrogeologické vrty NV-1, NV-2 (Václavek 1965) z. od Malče a kopaná 

studna S-3 (Smutek 1988) situované do údolní nivy řeky Doubravy zastihly středně propustné 

štěrkopísky a hlinito-písčité štěrky (Y 4,5 – 5,5) v mocnosti kolem 5 m.  

 

 

Obr. 5-1: Hodnoty indexu transmisivity Y kolektoru A v bilancované části HGR 4330 
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Plošně nejrozsáhlejšími sedimenty jsou svahoviny, které místy dosahují mocnosti až 10 m a jsou 

víceméně souvisle uloženy na jv. svahu Železných hor. V nich vyvinuté kolektory neumožňují jímání 

většího množství podzemních vod a hlavní význam těchto sedimentů spočívá v převodu 

atmosférických srážek infiltrovaných v oblastech krystalinika do oblasti výskytu křídových sedimentů 

dlouhé meze. 

 

Popis koncepčního modelu  

Vymezené modelové území pro sestavení koncepčního modelu tvoří část oblasti hydrogeologického 

rajonu 4330, z bilančního hlediska se na tvorbě přírodních zdrojů podílí území přilehlé části 

krystalinika – krystalinikum Železných hor. Severozápadní hranici modelovaného území – hranici 

bilanční části rajonu) tvoří průběh malečského zlomu, kde vyznívá mocnost kolektoru A a jeho 

vodárenský význam.  

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) 

-  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 

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. Jedná se především o oblast mezi 

Odrančí a Malčí. Na Obr. 5-2 je znázorněno rozšíření kolektoru C+B v jihovýchodní část rajonu, 

schematicky je vyznačen průběh zlomových linií.  



Rebilance zásob podzemních vod                             ID EIS 10051606-SFŽP 

 

63 

 

 

 

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 4330 a pro sestavení koncepčního hydraulického modelu 

bylo  velmi důležité stanovení hydrogeologických okrajových podmínek. Z hydrogeologického 

hlediska má kromě železnohorského zlomu velký význam i systém příčných zlomů směru jz. – sv.. Na 

základě vzájemné diskuse zpracovatelů geometrie kolektoru (ČGS)  a hydrogeologů byly vyčleněny 

v bilanční části rajonu 3 zlomové linie (popsáno  od východu na západ): 

 Libický zlom – vymezuje jihovýchodní část rajonu – kru Kladruby, jeho průběh sleduje potok 

Bárovka a ukončuje maximální mocnosti cenomanu (denudační obnažení cenomanu od Libice 

n. D. k obci Suchá). 

 Blatnický zlom – jeho průběh v severní části sleduje pravostranný přítok Bárovky v jižní části 

dále tok Doubravy (náhlá změna směru toku). Projevuje se redukcí cenomanských sedimentů 

směrem na severozápad a ukončením výskytu střednoturonských sedimentů ve středové části 

území; území mezi libickým a blatnickým zlomem nazýváme krou Blatnice. 

 Malečský zlom – jeho průběh je pokračováním linie, vymapované od Rušínova k Dolní a 

Horní Lhotce. Na severozápad od zlomu dochází k redukci mocnosti cenomanských 

sedimentů (z 10 m na 2 m – 3 m);  území mezi malečským a blatnickým zlomem nazýváme 

krou Maleč. 

 

Kra Kladruby 

Kra Maleč 

Kra Blatnice 

libický zlom 

blatnický zlom 

malečský zlom 

Kra Čečkovice  

kladrubský zlom 



Rebilance zásob podzemních vod                             ID EIS 10051606-SFŽP 

 

64 

 

Určení geometrie a vymezení okrajových podmínek těchto dílčích částí, a s tím související i jejich 

hydrogeologická funkce, patřilo k výchozím podkladům pro koncepční hydrogeologický model.  

K určujícím fenoménům patří převod povrchových a podzemních vod z přilehlých povodí 

okolního krystalinika do svrchnokřídových sedimentů Dlouhé meze, takže z bilančního hlediska 

plocha výchozů sedimentů rajonu Dlouhá mez – severní část byla rozšířena i o přilehlou hydrologicky 

příslušnou plochu krystalinika Železných hor. 

Ve výše uvedeném textu byla věnována pozornost jihovýchodní polovině rajonu 4330, a to z důvodu 

jeho intenzivního vodárenského využití. Severozápadní část rajonu 4330, ve které byla vyčleněna tzv. 

kra Čehovice Běstvina-Chuchel má velmi redukovaný vývoj kolektoru A a z důvodu zúžení křídové 

struktury dochází i k velmi významné redukci objemu sedimentů bělohorského a jizerského souvrství. 

Celkový odběr podzemní vody zde nepřesahuje 10 l/s až 15 l/s (nepočítaje v to využívání lokálních 

zdrojů podzemní vody využívající kvartérní zvodeň a pásmo připovrchového rozpojení slínovců a 

prachovců, chybí i projevy přírodního odvodnění struktury ve vodních tocích. Proto tuto oblast  (na 

SZ od tzv. malečského zlomu) považujeme již za nebilanční.  

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+C. 

Kolektor A 

Mocnost cenomanských sedimentů nepřesahuje 60 m a je značně proměnlivá. Výchozy cenomanských 

sedimentů jsou plošně značně omezené, sledují jz. okraj křídových sedimentů Dlouhé meze až do 

oblasti Jeřišna. Kolektor A je charakterizován průlino-puklinovou propustností.  

Na bázi a okrajích je kolektor A uzavřen krystalinickými horninami, směrem do nadloží je překryt 

pelitickým souvrstvím spodního turonu ve funkci stropního izolátoru A/B. Hladina podzemní vody je 

na okrajích volná, v oblasti výskytu nadložních sedimentů napjatá, většinou s negativní výtlačnou 

úrovní. Výstup hladiny podzemní vody do úrovně terénu lze předpokládat pouze v okolí Blatnice a 

Suché.  

Dotace kolektoru A přímou infiltrací atmosférických srážek je minimální, dochází k ní pouze ve 

výchozech, jejichž plocha je však značně omezená. Významnou roli hraje dotace kolektoru A 

podzemní vodou z okolního krystalinika. Srážková a povrchová voda infiltrovaná do krystalinických 

hornin v blízkosti příčných tektonických poruch je převáděna do křídových sedimentů Dlouhé meze. 

Krystalinická voda se výrazně podílí na tvorbě podzemních vod křídového souvrství. 

Převládající směr proudění podzemní vody v kolektoru A je k severozápadu a západu s tím, že 

v oblasti infiltrace a tvorby podzemní vody je směr proudění shodný se směrem příčných tektonických 

linií, které mají charakter okrajové podmínky s napájecí funkcí (viz obr. 5-2). Oblast infiltrace pak 

netvoří povrchové výchozy perucko-korycanského souvrství, ale území přilehlé k železnohorskému 

zlomu, které je výškopisně výše nad výchozy cenomanských sedimentů, které v tomto případě jsou 

místem odvodnění kolektoru.  

Voda infiltrovaná do cenomanských pískovců se pohybuje k ose pánve, která probíhá směrem JV – SZ 

a generelně dále proudí jejím směrem, v detailu je však směr proudění podzemní vody komplikován 

tektonickým postižením křídových sedimentů.  

V severní části Dlouhé meze dochází postupně k ubývání mocnosti cenomanských sedimentů směrem 

k SZ, až u Jeřišna téměř vykliňují. V prostoru Malče a Jeníkovce je mocnost kolektoru A ještě kolem 

20 m a je využíván celou řadou studní.  
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K odvodnění kolektoru A dochází v místech výchozů v okolí Blatnice  (pramen Blatnice) a skrytými 

přírony do vodních toků v místech obnažených pískovců (Cerhovka). Nezanedbatelnou roli hraje 

umělé odvodnění vodárenskými odběry, např. vrty HK-1 u Kladrub,  BS-2 u Lhůty, SU-1 u Suché, S-4 

u Malče, Předboř – vrty řady H. Kolektor A je jímán rovněž gravitačně – zářezy Meziloží a Kodrle-

Zadina.  

Na ideovém příčném a podélném hydrogeologickém řezu je znázorněna oblast dotace (infiltrace), 

proudu, akumulace a odvodnění. Z podélného profilu je patrné (Obr. 5-4), že ve směru JV-SZ klesá 

mocnost kolektoru A (maxima mezi Kladrubami a Předboří) a za malečským zlomem kolektor A 

vyznívá. V tomto smyslu můžeme rozdělit HGR 4330 na dvě části: jihovýchodní (kra Kladruby, 

Blatnice, Maleč) a severozápadní (kra Čečkovice, Chuchel-Běstvina). 

V severozápadní části rajonu dochází k vyznívání kolektoru A. Spojené kolektory byly testovány na 

vrtech ČE-1 (Čečkovice), BĚ-2, BS-2 (Běstvina), studny CH-1, CH-2 (Chuchel). Je zde ověřeno 

tektonické propojení křídových sedimentů tří souvrství – perucko-korycanské, bělohorské a jizerské, a 

to zejména v místech s předpokládaným průběhem příčných zlomů.  

 

 

Obr. 5-3: Schéma proudění v kolektoru A (bilancovaná část rajonu) 

 

  

  



Rebilance zásob podzemních vod                             ID EIS 10051606-SFŽP 

 

66 

 

Podélný profil

Příčný profil
k
la

d
ru

b
s
k
ý
 z

lo
m

ž
e

le
z
n
o

h
o

rs
k
é

 

z
lo

m
o

v
é

 p
á

s
m

o

o
d
v
o
d

n
ě
n
í 
k
o
le

k
to

ru
 A

 
d
o
 t
o
k
u
 p

o
d
 

Kb

Kk

Kp

Kj

b
la

tn
ic

k
ý
 z

lo
m

lib
ic

k
ý
 z

lo
m

k
la

d
ru

b
s
k
ý
 z

lo
m

o
d
ra

n
e

k
ý
 z

lo
m

č
s

Kk+Kp

Kj

Kb

Kp
Kp

Kk

Kj

Kb

KkKk
Kp

Kj

Kb

Kk
Kp

SZ JV

A C

 

Obr. 5-4: Ideové hydrogeologické řezy HGR 4330 Dlouhá mez – severní část 

 

Pozn.: V rámci měření povrchových toků ve vymezené části rajonu (mezipovodí Doubravy od Bílku 

po závěrečný profil v Jeřišně), která konvenuje s oblastí mezi Kladruby a Malčí, byly v letech 1985 – 
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1987 (Vlček in Smutek, 1988) v mezipovodí Doubravy od Bílku po závěrečný profil v Jeřišně zjištěny 

příronové anomálie na dolním toku Cerhovky (u Bezděkova, příron 9 l/s, přírodní odvodnění 

kolektorů A a C) a Kladrubském potoce (příron 8 l/s, přírodní odvodnění kolektoru C). Bárovka a 

Blatnický potok se jeví z hlediska příronů jako neutrální, vodnost ve všech tocích je ovlivněna 

umělými odběry pro skupinový vodovod Chotěboř – Havlíčkův Brod a Golčův Jeníkov – Čáslav.  

Kolektor C 

Z hlediska vodárenského je v jihovýchodní části rajonu 4330 dále významný rovněž kolektor C, který 

je vázán na převážně svrchní část jizerského souvrství  ve vývoji jemnozrnných glaukonitických 

pískovců. Od kolektoru A je oddělen několik desítek metrů mocnou polohou slínovců – 

poloizolátorem B.  

Infiltrační oblast se nachází v oblasti výskytu střednoturonských sedimentů (Obr. 5-4), podzemní 

voda proudí po sklonu vrstev k jihozápadu, lokálně k jihu až jihovýchodu. 

K odvodnění kolektoru C dochází v místech, kde pískovce vystupují na povrch  prostřednictvím 

četných pramenů (pramen Lhůta „Na Dole“, Čečkovice – Stírka, pramen Blatnice „U Rybníčku“). Na 

odvodnění kolektoru C se významně podílejí i umělé odběry z mělkých zdrojů, mezi které patří studna 

Lihovarka, pramenní zářezy Ostrovec, prameniště Maleč,  pramenní vývěry u Kladrub (F1-7).  

 

REŽIM KOLÍSÁNÍ HLADIN PODZEMNÍCH VOD 

V předmětném rajonu se nachází jeden hydrogeologický vrt dlouhodobě monitorovaný ČHMÚ. Je jím 

vrt V-365 Čečkovice u Jeříšna. Monitorovací vrt V-365 Čečkovice se nachází při severozápadním 

okraji HGR 4330 v místech denudačního okraje svrchnokřídových sedimentů. Je hluboký 8 m a je 

vystrojen na propojenou zvodeň vyvinutou v zahliněných štěrcích kvartérního stáří a v jemnozrnných 

pískovcích cenomanského stáří (kolektor A) a v eluviu těchto pískovců. Sezónní rozkyv hladin ve vrtu 

převládá nad víceletým rozkyvem. I tak jsou na hydrogramu (Obr. 5-5) zřejmá minima dosažená 

v podzimních měsících let 1973, 1976, 1983, 1990 1994 a 2003, 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 přibližně 

setrvalý, následoval mírný vzestup a nyní je stav opět setrvalý na úrovni o několik desetin metru vyšší. 

Trend vcelku výstižně odráží pokles odběrů podzemních vod v první polovině devadesátých let (Obr. 

5-5). Sezónní rozkyv hladiny vody je 1,0 m, víceletý rozkyv je přibližně o 0,5 m vyšší. 

Pro analýzu chování kolektorů – jeho doplňování a vyprazdňování není k dispozici objekt pozorovaný 

ČHMÚ.  K dispozici jsou údaje s dlouhodobým režimním měřením vydatnosti pramenů „U Rybníčka“ 

na lokalitě Hranice u Malče (kolektor A), Lhůta „Na Dole“ (kolektor C) a Chloumek „V Proudě“.  Na 

Obr. 5-6 je uveden vývoj vydatnosti pramene „U Rybníčka“ (kolektor A) v období let 1988 – 1992 a je 

porovnán s vývojem pramene „Na Dole“ (kolektor C) a „V proudě“ (krystalinikum). Výkyvy 

vydatností jednotlivých pramenů jsou  ovlivňovány srážkovými poměry. Jasně patrné jsou rychlé 

vzestupy vydatnosti pramenů Chloumek „V Proudě“ a Lhůta „Na Dole“ mělčeji uložených  kolektorů 

(krystalinikum, střední turon). Z obrázku je patrné, že vývoj vydatnosti pramene Lhůta „Na Dole“ 

„kopíruje“ vývoj vydatnosti pramene Chloumek „V Proudě“ s tím, že u pramene Lhůta „Na Dole“ 

jsou menší rozkyvy vydatnosti. Vydatnost pramene Hranice „U Rybníčku“, který reprezentuje oblast 

odvodnění „hlubší“ cenomanské zvodně na srážkovou situaci reaguje pozvolným vzestupem, režim 

pramene je v závislosti na srážkách spíše kumulativní (vzestup vydatnosti se projevuje po delší době 

srážkové činnosti) a více tlumený. Režimní měření hladin podzemních vod v nových vrtech 

projektu je uvedeno v kapitole 9 –Střety zájmů. 
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Obr. 5-5: Vývoj hladin podzemní vody v referenčních objektu státní monitorovací sítě     

Grafické vyhodnocení monitorování režimu vydatnosti pramenů Lhůta "Na dole" (kolektor C), 

Hranice " U rybníčka" ( kolektor A ) a Chloumek " V proudě" (krystalinikum) v období let 1988 - 1992 

(vyhotoveno dle údajů ČHMÚ).
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Obr. 5-6: Monitorování režimu pramenů státní monitorovací sítě 
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5.3. NÁVRH DOPLNĚNÍ POZOROVACÍ SÍTĚ  

Pro sledování dalšího vývoje množství podzemních vod na území HGR 4330 doporučujeme do 

monitorovacího systému Českého hydrometeorologického ústavu zařadit dva nové hydrogeologické 

vrty 4330_01A a 4330_01C, které byly pro tento účel vybudovány v rámci projektu.  

 

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 

H 

m n. m. 

4330_01A Kladruby (Lhůta)  u Libice A 58 457,75 425,8 

4330_01C Kladruby (Lhůta) u Libice B 30 458,08 427,8 

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. 

Poznámka:  Pro ověření hydrogeologické funkce významné regionální tektonické poruchy – 

železnohorského zlomu, doporučujeme v jeho těsné blízkosti vybudování 200 m hlubokého 

geologického strukturního vrtu. Byla vybrána lokalita Běstvina (p. p. č. 641/1, k. ú. Běstvina), kde mj. 

byl prováděn počátkem 80tých let průzkum pro ověření hydrogeologie ložiska Běstvina v těsné 

blízkosti želelznohorského zlomu. Ověření charakteru křídových sedimentů vícekolektorového 

systému v relativně těsné blízkosti železnohorského zlomu z geofyzikálního, podrobně 

sedimentologického a hydrogeologického hlediska dosud chybí. Navrhujeme vybudování 200 m 

hlubokého geologického strukturního vrtu, součástí prací by bylo rovněž karotážní měření.  

Z hydrogeologického hlediska sehrává železnohorský zlom zásadní roli z hlediska vymezení 

okrajových podmínek hydrogeologické struktury Dlouhá mez, ve které byly vyčleněny dva rajony – 

4330 Dlouhá mez – severní část a 4320 Dlouhá mez – jižní část. Je řada dokladů o tom, že ve směru 

proudění podzemních vod (od SV k JZ) z připovrchového a krystalinického kolektoru v tělese 

Železných hor dochází k jejich vzdutí a odvodnění ve formě přelivných pramenů s vydatnostmi prvých 

až vyšších desetin l/s. Ukázkovou lokalitou přelivných pramenů vzdouvající se na železnohorském 

zlomu je severozápadní okolí obce Kladruby, kde se nachází pramenní jímky s odkyselovací stanicí.  

Příčnými zlomy nenarušený železnohorský zlom tvoří okrajovou podmínku s nepropustnou funkcí. Ke 

specifiku tektonické stavby Železných hor patří ale i četný výskyt příčných poruch severovýchod-

jihozápadního směru, které segmentují těleso Železných hor na řadu morfologicky samostatných částí. 

Tyto příčné poruchy, které v drtivé většině jsou odvozovány při uplatnění morfologických hledisek, 

mají evidentní drenážní funkci, kdy převod krystalinických vod do struktury Dlouhé meze je 

výraznější než v pasážích, kde tyto příčné struktury chybí. 

Příkladem je okolí Libice nad Doubravou a Lhůty, kde potok Bárovka využívá tektonicky 

predisponované údolí založené na systému příčných poruch.  

Domníváme se, že objasnění oběhu podzemních vod při okrajové podmínce regionálního významu je 

plně přenositelné i pro jiné – analogické regiony, jako okolí Lužické poruchy, či v okrajových částech 

hydrogeologických struktur, kde může docházet k převodu vod z krystalinika do platformních 

křídových sedimentů. 
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6. MODELOVÉ VÝPOČTY ZÁSOB PODZEMNÍCH VOD 

6.1. HYDROLOGICKÝ MODEL  

6.1.1. DOTACE PODZEMNÍCH VOD 

Pro výpočet přírodních zdrojů hydrologickými metodami byly využity základní morfometrické 

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

(ovzdušné srážky a teploty vzduchu), hydrologické časové řady denních průtoků z referenčních 

vodoměrných stanic Doubrava – Bílek a Doubrava – Spačice za období 1971 až 2010 a výsledkový 

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

úkolu rebilance. 

Z hydrologických řad denních průtoků v obou referenčních vodoměrných stanicích byly vypočteny 

časové řady průměrných měsíčních průtoků a minimálních denních průtoků v měsíci za shora uvedené 

období. Ty byly dvěma nezávislými metodami statisticky zpracovány pro výpočet základního odtoku. 

Ze souboru přímých hydrometrických měření byla vybrána měření uskutečněná v pásmu odtokových 

zabezpečeností Q250d až Q364d. 

 Plocha hydrogeologického rajonu je 60,3 km
2
 s tím, že překryv s plochou dílčího mezipovodí 

vymezeného dvěma referenčními stanicemi činí 45 %. Průměrná nadmořská výška je 479 m n. m. 

Poloha mezipovodí v HGR 4330 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] 

4330m064 

0-0630 

mezipovod í Doubrava 

(Spačice) 

0640-

0630 

 

762.37 1.073 478.73 132.94 53.20 

1971-

2010 

HGR HGR - TRANS 779.07 - 478.89 60.34 60.34 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 44.06 34.02 8.76 6.77 

POD mezipovodí Doubrava (Spačice) 9.34 8.29 98.69 98.55 8.91 8.90 

POV mezipovodí Doubrava (Spačice) 1.83 NaN 19.37 NaN 1.75 NaN 

VYP mezipovodí Doubrava (Spačice) 8.98 9.70 95.94 115.12 8.66 10.39 

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 4330 

bylo nutno volit tento postup: 

Pro všechna dílčí povodí a pro celý HGR 4330 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 4330 byla modelována pomocí meteorologických dat pro rajon. 

Výsledky pro HGR 4330 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 (Spačice) 0.48. 

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 (Spačice). Základní odtok [mm/měsíc]. 

 
Obr. 6-6: HGR. Modelovaná dotace podzemních vod [mm/měsíc]. 
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Obr. 6-7: Mezipovodí Doubrava (Spačice). 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 2.9 l/s/km
2
, celková dotace je pak 91.47 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] 

mezipovodí Doubrava (Spačice) 762.33 252.06 271.26 510.28 489.82 87.41 2.77 

.HGR 779.04 NA 284.12 494.92 493.57 91.47 2.9 

*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] 

mezipovodí Doubrava (Spačice) 821.12 279.03 306.04 542.09 508.68 99.01 3.14 

.HGR 839.47 NA 318.54 520.93 514.22 102.95 3.26 

 

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 
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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. 

 

Obr. 6-14: Vývoj aktuální evapotranspirace (odhad z modelu BILAN). 
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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). 

 

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

období 
1961–1980 1981–2010 2001–2010 

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

.HGR 268.48 284.12 1.06 318.54 1.12 

mezipovodí Doubrava (Spačice) 252.06 271.26 1.08 306.04 1.13 

 

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

období 
1961–1980 1981–2010 2001–2010 

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

.HGR 491.71 493.57 1.00 514.22 1.04 

mezipovodí Doubrava (Spačice) 486.54 489.82 1.01 508.68 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 89.86 91.47 1.02 102.95 1.13 

mezipovodí Doubrava (Spačice) 84.54 87.41 1.03 99.01 1.13 

 

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

období 
1961–1980 1981–2010 2001–2010 

[mm] [mm] dif.[–] [mm] dif.[–] 

.HGR 90.05 91.71 1.02 101.18 1.10 

mezipovodí Doubrava (Spačice) 84.83 87.67 1.03 97.35 1.11 

 

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. 
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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. 

 

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 

. 
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6.2. HYDRAULICKÝ MODEL PROUDĚNÍ PODZEMNÍ VODY  

Plocha rajonu je podle v současnosti platných hranic 60,3 km
2
 (Olmer, 2005). V rajonu jsou 

definovány dva hydrogeologické kolektory - svrchní kolektor C – jizerské souvrství (prachovce a 

pískovce, střední turon)) a spodní kolektor A – perucko-korycanské souvrství (pískovce, vápence, 

cenoman). Plocha rajonu je tvořena křídovými sedimenty a přiléhajícími horninami krystalinika. 

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

 

6.2.1. OKRAJOVÉ PODMÍNKY 

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. Vrtnými pracemi bylo prokázáno, že minimálně částečně je hlavní zlom 

hydraulicky neaktivní. V rajonu mají z hlediska dotace hlavní význam příčné zlomy oddělující 

jednotlivé kry křídových sedimentů. Horniny spojeného kolektoru BC jsou dotovány srážkami. 

K přirozené drenáži struktury docházelo přelivnými nebo vrstevními prameny, které jsou v současnosti 

většinou podchyceny jako odběry pitné vody. 

KOLEKTOR A 

 Dotace podzemní vody 

o sv. okraj struktury; 

o 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; 

o dotace srážek na výchozech. 

 Drenáž struktury 

o odběry podzemní vody; 

o přetok do toků. 

KOLEKTOR BC 

 Dotace podzemní vody 

o dotace na ploše křídových sedimentů; 

 Drenáž struktury 

o odběry podzemní vody; 

o přetok do toků. 

Pro potřeby modelování proudění podzemní vody zvodně A, respektive spojených zvodní B a C, byla 

vykreslena mapa hydroizohyps, respektive mapa hladin (viz Obr. 6-20, Obr. 6-21). Jedná se o údaje 

z různých časových období dle probíhajících průzkumů. V případě kolektorů B a C jde o velké rozdíly 

hladin v objektech obou zvodní, z čehož lze usuzovat na minimálně lokální oddělení obou kolektorů.  

Jako podklad pro kalibraci byla zvolena mapa hydroizohyps zvodně A 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. Dále bylo jako podklad pro kalibraci uvažováno 

dodané hydrometrování na tocích. Situace modelu zvodně A a BC s vyznačením vnitřních i vnějších 

okrajových podmínek znázorňuje Obr. 6-22, Obr. 6-23. Model je třívrstevný, má oko sítě 25 × 25 m, 

jeho aktívní plocha je 18,2 km
2
, z toho plocha výchozů A je 2,5 km

2
, plocha výchozů BC je tedy 15,7 

km
2
. 
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Obr. 6-20: Hydroizohypsy kolektoru A (m n. m.) HGR 4330 (data jsou z různých časových období) 



Rebilance zásob podzemních vod                             ID EIS 10051606-SFŽP 

 

83 

 

 

Obr. 6-21: Hydroizohypsy kolektoru BC (m n. m.) HGR 4330 (data jsou z různých časových období) 
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Obr. 6-22: Situace modelu a modelované hydroizohypsy (m n. m.) - kolektor A, stacionární stav 
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Obr. 6-23: Situace modelu a modelované hydroizohypsy (m n. m.) - kolektor BC, stacionární stav 
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KOLEKTOR A 

Na východě je modelovaná oblast zvodně A omezena linií železnohorského zlomu. Hranice byla 

koncepčním modelem stanovena jako nepropustná. Západní a jižní hranice byla stanovena v linii 

hranice výchozu kolektoru A, kde byla (na základě průběžných výsledků modelování a dle geometrie 

kolektoru) střídavě stanovena okrajová podmínka 1. typu s konstantní hladinou, okrajová podmínka 3. 

typu „drén“ (kopírovala-li hranici modelu část povrchového toku) a hranice bez proudění (například 

tam, kde se v průběhu kalibrace modelu izolinie i při zadání okrajové podmínky přirozeně stáčely 

kolmo k hranici). Pro nedostatek údajů v severní části modelu a její menší významnost, byla 

modelovaná oblast omezena cca v místě příčného malečského zlomu v předpokládané linii proudnice. 

Jde tedy o hranici bez proudění. 

Části povrchových toků na výchozech kolektoru A byly modelovány vnitřní okrajovou podmínkou 3. 

typu „drén“ se zadanou úrovní dna koryta (tyto hodnoty byly odhadovány dle vrstevnic terénu z mapy) 

a odhadovanou propustností dna koryta. Předpokladem je, že drén bude odebírat podzemní vodu, 

pokud bude podzemní voda (piezometrická tlaková výška) nad úrovní dna koryta a v opačném případě 

nebude povrchový tok zvodeň dotovat. 

Byly zadávány srážky na výchozech kolektoru A, s přetoky vody z jiných zvodní koncepční model 

nepočítal, s výjimkou oblastí u výchozů (štoly, zářezy). 

Dle koncepčního modelu se zdroj vody pro zvodeň A nachází v místech křížení železnohorského 

zlomu se zlomy příčnými. Množství vody v jednotlivých dotačních místech bylo počítáno na základě 

zmapování velikosti území (mimo zvodeň A), kde se spadlé srážky účastní odtoku do příslušného 

místa vtoku do modelu. V průběhu kalibrace modelu bylo toto množství upřesněno na 100 mm/rok. 

Množství vody v místech vtoku do modelu bylo rozděleno do více sousedních bloků (obvykle do 

deseti), v severní části modelu (malečský zlom – severní omezení modelu) neuvažujeme po konzultaci 

s vtokem vody. 

Výtok vody z modelu se potom děje prostřednictvím čerpaných vrtů a štoly (celkem 14,66 l/s dle 

hodnot z roku 2012 – Tabulka 6-9) a přes předpokládané vnější a vnitřní okrajové podmínky v oblasti 

výchozů kolektoru A. Odběr z vrtů a štoly zadáváme jako odběr z bloků. 

 

Tabulka 6-9:  koeficienty filtrace a čerpaná množství, 4330 – kolektor A 

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

NV-3 7,50.10-05 

 

  

V-5A 

  

-0,24 

Meziloží, štola 

  

-1,10 

Blatnická st. 

  

-3,46 

zářez 

  

-0,19 

H-3 

  

-0,54 

H-4 

  

-0,60 

H-5 

  

-0,11 

SA-1A 2,60.10-05 4,30.10-5 

 4330-01A 1,90.10-05 

  BS-2 3,00.10-05 3,50.10-5 -1,77 

BS-1/HG-2 1,90.10-05 

  SU-1 1,70.10-05 

 

-1,56 

HK-1 2,00.10-05 2,66.10-5 -5,09 

  odběr celkem: -14,66 
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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. Rovněž byly dodány vypočtené hodnoty 

koeficientů filtrace na základě hydraulických zkoušek na některých vrtech – viz Tabulka 6-9.   

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.  

 

KOLEKTOR BC 

Modelování spojených kolektorů B a C bylo provedeno tak, že na plochu stropu kolektoru A byla 

„posazena“ vrstva hydrogeologického izolátoru o mocnosti 5 m a následně další vrstva (společná pro 

kolektory 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 (Vlček – koncepční model) uvažovaly pro průměrný stav podzemního odtoku cca kolem 

hodnoty 4,5 l/s na km
2
.  

Odběr vody probíhá vrty, štolami, studnami, zářezy o celkové průměrné vydatnosti 18,47 l/s (Tabulka 

6-10), kde jímané objekty jsou v rámci zjednodušení simulovány jako odběry z bloků. Dále se odtok z 

kolektoru realizuje drenáží do částí vodotečí, přičemž měřené úseky mnohdy přesně neodpovídaly 

potřebám hydraulického modelu. 

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 6-10: Čerpaná množství, 4330 – kolektor BC 

název objektu Odběr (l/s) 

  zářezy Ostrovec -1,19 

Lihovarka -2,01 

Če-1 -0,00 

Če-2 -0.35 

S-7 -4,16 

P-4 -2,57 

BS-1/HG-2 -3,92 

S-7x -3,31 

DL-1 -0.58 

Zářezy Maleč -0.38 

  

  suma -18,47 

 

6.2.2. MODELOVÉ PRŮBĚHY HLADIN A SMĚRY PROUDĚNÍ PODZEMNÍ VODY 

KALIBRACE MODELU – STACIONÁRNÍ PROUDĚNÍ 

Podstata kalibrace modelu na skutečný stav hladiny podzemní vody spočívá v postupném opravování 

neznámých nebo nepřesných vstupních parametrů do té doby, dokud se stav modelované hladiny 
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podzemní vody (tvar hydroizohyps, případně známé bilance) neshoduje se stavem skutečně 

naměřeným. 

V průběhu několika desítek přiblížení (výpočtů ustáleného stavu proudění podzemní vody), kdy byly 

upřesňovány horizontální koeficienty filtrace zvodněného kolektoru, množství infiltrované podzemní 

vody v místech křížení zlomů, množství infiltrovaných srážek na výchozech, případně okrajové 

podmínky na hranicích modelu, byl model nastaven do stavu, který se poměrně uspokojivě shoduje 

s naměřeným stavem hladiny podzemní vody. Modelované hydroizohypsy jsou obsahem obrázků Obr. 

6-22, Obr. 6-23včetně vykreslení trajektorií částic (vzdálenost mezi šipkami na proudnici značí 

vzdálenost, kterou urazí částice vody za 3650 dní). 

KOLEKTOR A 

Graf na Obr. 6-24 ukazuje vztah naměřených a kalibrovaných hladin, chybu kalibrace. 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 s vyšší vydatností HK-1 a Blatnická studna. 

Horizontální koeficienty filtrace byly v modelované oblasti stanoveny globálně  

k=2,2x10
-5 

m/s, v jižní části modelu (cca od vrtu HK-1) k=2,7x10
-5

 m/s, v úzké oblasti výchozů při 

západní hranici k=6x10
-5

, v okolí vrtu SA-1A:  k=2,6x10
-5

 m/s.  

Skutečná postupová rychlost v pórech se pohybuje (při předpokládané efektivní dynamické pórovitosti 

Pdyn= 0.15)  od v=3x10
-7 

m/s (0,026 m/den) až po v=3x10
-6

 m/s (0,259 m/den), průměrně 1x10
-6

 m/s 

(0,086 m/den). ¨ 

 

Obr. 6-24: Porovnání modelovaných a naměřených hodnot (severní část - A) 
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Bilance modelu je následující (Tabulka 6-11). Zdroj vody pro model (zvodeň A) je vtok vody 

v místech křížení zlomů I-1 až I-5, kudy přitéká celkem 34,402 l/s, na výchozech infiltruje 11,308 l/s 

srážek (celkem 45,71 l/s), z toho je jímáno vrty, šachtou a zářezem 14,66 l/s , zbytek cca 31,038 l/s 

odtéká přes okrajové podmínky vnitřní (části toků na výchozech kolektoru A: D-1 až D-5) a přes 

okrajové podmínky na hranicích modelu OP-1 až OP-3 tam, kde to dovoluje geometrie kolektoru. 

Směr proudění podzemní vody je od jihovýchodu k severozápadu. Hladina podzemní vody ve zvodni 

je převážně napjatá, směrem k výchozům k západu přechází ve volnou. 

 

Tabulka 6-11: Bilance modelu, 4330 – kolektor A 

prvky s 

odběrem 
I-1 I-2 I-3 I-4 I-5 srážky S-4 V-5A štola Blatnická st. zářez H-1 H-3 

suma 

plus 

suma 

minus 

z toho 

suma 
odběrů 

s odběrem 

Q (l/s) 
4.6 5.4 11.1 7.1 6.2 11.3 0 -0.2 -1.1 -3.5 -0.2 0 -0.5 

prvky s 

odběrem 
H-4 H-5 

BS-

2 
SU-1 HK-1 OP-1 OP-2 OP-3 D-1 D-2 D-3 D-4 D-5 

s odběrem 

Q (l/s) 
-0.6 -0.1 -1.8 -1.6 -5.1 -3.1 -5.4 -2.4 0 -9.3 -6.2 -4.5 -0.1 45.7 -45.7 -14.7 

plus – přítok do modelu, minus – výtok z modelu 

 

V rámci projektu byly v  hydrogeologickém rajonu 4330 odvrtány do kolektoru A dva vrty, jeden 

jádrový geologický a druhý hydrogeologický. Následující Tabulka 6-12 uvádí reálně zjištěné a 

modelové hodnoty. 

Tabulka 6-12: Průzkumné hydrogeologické vrty 

 

4320-01W 4320-01A model 

báze kolektoru A (m n.m.) 444,56 - 449,91 

strop kolektoru A (m n.m.) 485,86 485,71 486,91 

mocnost kolektoru A (m) 41,3 - 37 

 

Z uvedených hodnot vyplývá velmi dobrá shoda mezi modelem a reálně zjištěnými daty z hlediska 

geometrie modelového kolektoru. V HGR 4330 došlo k velmi dobré shodě i v případě hydraulických 

parametrů zvodně. 

 

KOLEKTOR BC 

Koeficient filtrace pro zvodeň BC uvažujeme k=2×10
-5

 m/s. Graf na obrázku 6-26 ukazuje vztah 

naměřených a kalibrovaných hladin, chybu kalibrace pro zvodeň BC. Vzhledem k velkým rozdílům 

v naměřených hladinách u objektů zvodní B a C graf dokumentuje hydraulickou oddělenost obou 

kolektorů. V grafu je uvažováno, vzhledem k absenci neovlivněných objektů, i s čerpanými vrty mimo 

objekt S-7 (nad 4 l/s). 

Bilance modelu kolektoru BC uvádí Tabulka 6-13. Zdroj vody pro zvodeň BC je infiltrace srážek, což 

činí celkem 70,644 l/s, pro aktivní plochu modelu BC cca 15,7 km
2 

je uvažován specifický podzemní 

odtok 4,5 l/s na km
2
.  

Z celkového množství vody je jímáno objekty 18,47 l/s. Do vodotečí je z kolektoru BC drénováno 

52,175 l/s  Přetok do kolektoru A za průměrných stavů neuvažujeme. Porovnání hydrometrovaných 

úseků toků s modelovanými přírony ukazuje Tabulka 6-14. Měřené hodnoty pro potřebné úseky toků 

byly brány z celkového hydrometrování odhadem, nemusí přesně odpovídat skutečnosti. 
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Obr. 6-25: Porovnání modelovaných a naměřených hodnot (severní část - BC) 

 

Tabulka 6-13: Bilance modelu, 4330 – BC  

prvky v 

modelu srážky odběry 

Čečkovický 

p. Lhotecký p. 

Blatnický 

p. 

Barovka – 

hl. větev. 

Barovka – 

jižni větev Cerhovka 

suma 

plus 

suma 

minus 

Q (l/s) 70.6 -18.5 -6.2 -4.8 -24.8 -6.8 -8.7 -0.8 70.6 -70.6 

 

Tabulka 6-14: Porovnání modelovaných a měřených infiltrací do toků BC 

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

Čečkovický p. -6.2 -7.0 

Lhotecký p. -4.8 -4.0 

Blatnický p. -24.8 -16.0 

Barovka – hl. větev. -6.8 -7.0 

Barovka – jižni větev -8.7 -10.0 

Cerhovka -0.8 -1.0 

 

Z krystalinika do struktury křídy přitéká tedy celkem 34,402 l/s (A), infiltrací ze srážek na výchozech 

A a BC je vytvořeno celkem 81,952 l/s. Strukturou křídy protéká celkem 116,354 l/s. 
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SIMULACE PROUDĚNÍ PODZEMNÍ VODY – REŽIM MAXIMÁLNÍHO VYUŽITÍ POVOLENÝCH 

ODBĚRŮ 

Součet maximálních povolených odběrů pro objekty kolektoru A je 68,5  l/s (tabulka 6-19), což je o 

49,42 l/s více, než je historický maximální průměrný odběr z r. 1998 (19,076 l/s) a o 53,84 l/s více, než 

je průměrný odběr v roce 2012 (14,66 l/s). 

Součet maximálních povolených odběrů z objektů kolektoru BC je 64,29 l/s (tabulka 6-20), což je o 

20,56 l/s více, než je historický maximální průměrný odběr z r. 1998 (43,73 l/s) a o 45,82 l/s více, než 

je průměrný odběr v roce 2012 (18,47 l/s). 

Vzhledem k tomu, že pro modelování maximálního historického stavu z r. 1998 bylo množství 

infiltrovaných srážek přímo na výchozech již navýšeno na 168 mm, což je pro zvodeň BC zdroj vody 

o vydatnosti 84,85 l/s, jeví se simulace čerpání všech objektů kolektoru BC (64,29 l/s) na maximální 

povolení množství jako nereálná.  

Obdobně zdroj vody pro zvodeň A je za maximálního historického stavu (infiltrace na výchozech a 

přítoky v místech křížení zlomů) celkem 54,99 l/s, přičemž celkový povolený odběr je 68,5 l/s. 

 
Tabulka 6-15: Maximální povolené odběry, 4330 -A 

objekt V-5a štola Blatnická st. zářez H-1 H-3 H-4 H-5 BS-2 SU-1 HK-1 suma 

max. povolený odběr (l/s) -6,00 -4,00 -15,00 -4,00 -1,60 -4,00 -4,40 -6,00 -9,50 -5,00 -9,00 -68,50 

 

 

Tabulka 6-16: Maximální povolené odběry, 4330 – BC 

objekt 

zářezy 

Ostrovec 

Liho-

varka 
Če-1 Če-2 S-7 P-4 

BS-

1/HG-2 
S-7x 

DL-

1 

zářezy 

Maleč 
 suma 

max. povolený odběr 

(l/s) 
-8,00 -8,00 -4,07 -3.72 

-

12,00 

-

7,00 
-4,50 

-

14,00 

-

1,00 
-2,00 -64,29 

 

Simulována byla proto pouze zjednodušená varianta maximálního možného odběru na základě stavu 

přítoků, který byl kalibrován pro stav historicky maximální z roku 1998. 

Maximální možný odběr pro stav zvodně A byl modelově stanoven cca na 35,48 l/s. Pro zvodeň BC je 

maximální možný odběr 48,5 l/s – Tabulka 6-15, Tabulka 6-16, Obr. 6-28, Obr. 6-29. U sousedících 

čerpaných vrtů či u vrtů, které jsou situovány po proudnici od zdroje vody, je samozřejmě možné 

variantně měnit čerpaná množství tak, aby jejich součet zůstal stejný. V případě zvodně BC 

neuvažujeme případnou dotaci čerpaných vrtů z vodotečí, vodoteče jsou v modelu zavedeny jako typ 

drén. 

Variantu maximálního možného odběru z vrtů včetně bilance přetoků uvádí Tabulka 6-17 a 6-18. Je 

zjevné, že došlo k podstatnému snížení přítoků do okrajových podmínek, pokles piezometrické výšky 

hladiny podzemní vody je až o 5 m (zvodeň A). Dlouhodobé čerpání maximálních povolených 

množství by vedlo k pro obě zvodně k čerpání statických zásob, což by znamenalo zánik drenáže 

podzemní vody do toků a likvidaci na podzemní vodu vázaných ekosystémů. 

 

SIMULACE REŽIMU PROUDĚNÍ PODZEMNÍ VODY PŘI PRŮMĚRNÝCH ODBĚRECH 

Pro model severní části křídy Dlouhé meze byl simulován prognózní stacionární stav proudění 

podzemní vody ve zvodni (pro rok 2025) za předpokladu snížení vstupu vody do modelu příčnými 
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zlomy o 5 %, což odpovídá poklesu množství srážek na území mimo modelovanou oblast, které model 

dotují o 5 mm, což je 95 mm/rok (kalibrováno bylo 100 mm/rok). O stejné procentuální množství byly 

sníženy ostatní dotace jak do zvodně A (srážky na výchozech), tak do modelované zvodně BC (srážky 

na výchozech). Suma odběrů zůstává 14,66 l/s ze zvodně A a 18,47 l/s ze zvodně BC. Model reagoval 

na snížení vtoků menším snížením hladiny a snížením odtoků podzemní vody do vodotečí.  

Mapa hydroizohyps prognózního stavu je obsahem Obr. 6-26 a Obr. 6-27, kde jsou pro srovnání 

vykresleny i hydroizohypsy kalibrovaného (průměrného) stavu, bilance přetoků uvádí Tabulka 6-17 a 

6-18. 

 
Tabulka 6-17: Bilance hydrogeologického rajonu 4330 Dlouhá mez – A 

prvky v modelu 

s odběrem s odběrem, s max. odběrem s odběrem 

z r. 2012 95% přítoků z r. 1998 max. povoleným 

Q (l/s) Q (l/s) Q (l/s) Q (l/s) 

I-1 4.6 4.3 5.5 5.5 

I-2 5.4 5.1 6.4 6.4 

I-3 11.1 10.5 13.3 13.3 

I-4 7.1 6.8 8.6 8.6 

I-5 6.2 5.9 7.5 7.5 

srážky 11.3 10.7 13.7 13.7 

S-4 0.0 0.0 -1.5 -1.5 

V-5A -0.2 -0.2 -0.4 -3.0 

štola (A i příp. BC) -1.1 -1.1 -2.7 -2.7 

přítok do štoly z BC     1.2 1.2 

Blatnická st. -3.5 -3.5 -9.4 -6.5 

zářez (A i příp. BC) -0.2 -0.2 -4.1 -4.1 

přítok do zářezu z BC     1.1 1.1 

H-1 0.0 0.0 -0.2 -1.0 

H-3 -0.5 -0.5 0.0 -2.0 

H-4 -0.6 -0.6 0.0 -2.0 

H-5 -0.1 -0.1 -0.3 -2.0 

BS-2 -1.8 -1.8 -0.5 -5.0 

SU-1 -1.6 -1.6 0.0 -3.0 

HK-1 -5.1 -5.1 0.0 -5.0 

OP-1 -3.1 -3.0 -3.1 -2.9 

OP-2 -5.4 -5.1 -2.5 -0.3 

OP-3 -2.4 -2.2 -3.5 -2.1 

D-1 0.0 0.0 0.0 0.0 

D-2 -9.3 -8.9 -8.9 -6.6 

D-3 -6.2 -5.6 -9.7 -3.4 

D-4 -4.5 -4.0 -7.6 -4.0 

D-5 -0.1 0.0 -2.8 -0.2 

suma plus 45.7 43.4 55.0 55.0 

suma minus -45.7 -43.4 -55.0 -55.0 

z toho suma odběrů -14.7 -14.7 -19.1 -35.5 
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Obr. 6-26: Modelované hydroizohypsy kolektoru A za stacionárního stavu, 95% přítoků do zvodně 



Rebilance zásob podzemních vod                             ID EIS 10051606-SFŽP 

 

94 

 

 

Obr. 6-27: Modelované hydroizohypsy kolektoru BC za stacionárního stavu, 95% přítoků do zvodně 
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Tabulka 6-18: Bilance hydrogeologického rajonu 4330 Dlouhá mez – BC 

prvky v modelu 

s odběrem s odběrem, s maximálním s max. povol. 

z r. 2012 95% přítoků odběrem z r. 1998 odběrem 

Q(l/s) Q(l/s) Q(l/s) Q(l/s) 

srážky 70.6 67.1 84.9 84.9 

přítok ze zlomu     3.0 3.0 

zářezy Ostrovec -1.2 -1.2 -3.2 -5.0 

PP0115 0.0 0.0 -5.1 0.0 

Lihovarka -2.0 -2.0 -5.4 -8.0 

Če-1 0.0 0.0 -3.5 -3.5 

Če-2 -0.4 -0.4 -3.1 -3.5 

S-7 -4.2 -4.2 -8.2 -8.0 

P-4 -2.6 -2.6 -4.3 -7.0 

BS-1/HG-2 -3.9 -3.9 -3.9 -4.5 

S-7x -3.3 -3.3 -4.5 -6.0 

DL-1 -0.6 -0.6 -0.7 -1.0 

zářezy Maleč -0.4 -0.4 -1.8 -2.0 

přetok do A - zářez     -1.1 -1.1 

přetok do A - štola     -1.2 -1.2 

Čečkovický p. -6.2 -5.9 -2.0 -1.4 

Lhotecký p. -4.8 -4.6 -4.4 -4.2 

Blatnický p. -24.8 -23.6 -21.7 -18.8 

Barovka - hl. větev -6.8 -6.3 -6.1 -6.0 

Barovka - jižní větev -8.7 -7.7 -6.4 -5.5 

Cerhovka -0.8 -0.6 -1.2 -1.1 

suma plus 70.6 67.1 87.9 87.9 

suma minus -70.6 -67.1 -87.9 -87.8 

odběry celkem -18.5 -18.5 -43.7 -48.5 

 

STAV PROUDĚNÍ PODZEMNÍ VODY PŘI PŘI MAXIMÁLNÍCH ODBĚRECH – ROK 1998 

Období s nejvyšším odebíraným množstvím podzemní vody je dáno nikoliv antropogenními zásahy- 

aktivním čerpáním, je dáno vysokým odtokem podzemní vody z hydrogeologického kolektoru, ke 

kterému dochází v místech jejich přirozeného odvodňování. 

Jak již bylo uvedeno, nebyl k dispozici archívní stav měření hladin podzemní vody v odpovídajícím 

(kratším) časovém intervalu, za současných informací o odběrech podzemní vody. Maximální odběr 

byl zaznamenán v roce 1998. Byl tedy simulován maximální odběr z roku 1998 za stacionárního stavu, 

s případným navýšením vtoku vody do modelu oproti kalibrovanému stavu. 

V severní části modelu bylo v roce 1998 ze zvodně A průměrně odebíráno z vrtů 12,28 l/s, ze štoly a 

zářezu 6,8 l/s, tedy celkem 19,08 l/s (Tabulka 6-19), což je o 4,42 l/s více, než za průměrného stavu. 

Ze zvodně BC bylo odebíráno celkem 43,73 l/s, což je o 25,26 l/s více, než za průměrného stavu 

(Tabulka 6-20). 

Dotace do modelu (příčnými zlomy, srážkami na výchozech atd.) byla navýšena o 20 % (což odpovídá 

nárůstu množství srážek, které model dotují o 20 až 28 mm). 

V případě štoly a zářezu (zvodeň A), nebylo možné docílit podstatně zvýšených odběrů ze zvodně A 

oproti průměrnému stavu v těchto místech. Část vydatnosti byla tedy uvažována jako přítok ze zvodně 

BC. Oba prvky zvodně A (štola i zářez) jsou v blízkosti hranice výchozu BC. V těchto místech není 
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detailně dořešena dodaná geometrie oblasti (např. strop zvodně A je lokálně nad terénem). Jde tedy 

pouze o hypotetický předpoklad a nepodstatné odběry. 

V případě simulace vyššího odběru z vrtu PP0115 (5 l/s) u východní hranice, který v průměrném stavu 

nebyl čerpán, bylo nutné pro dosažení této vydatnosti dodat přítok alespoň 3 l/s v místě křížení zlomů 

(obec Lhůta). Jde opět pouze o hypotetický předpoklad.  

Podrobná bilance uvádí Tabulka 6-17 a 6-18, ze kterých je evidentní i určitý pokles infiltrace do toků 

ve zvodni BC oproti průměrnému stavu, tudíž průměrná dotace v roce 1998 (maxima) do struktury 

mohla být vyšší. Měřené hladiny z tohoto období nejsou k dispozici. 

Mapa hydroizohyps simulovaného historického stavu je zobrazeno na Obr. 6-28, Obr. 6-29, kde jsou 

pro srovnání vykresleny i hydroizohypsy kalibrovaného (průměrného) stavu. 

 

Tabulka 6-19: Maximální odběry z r. 1998, 4330 – A 

objekt 

max. odběr 

z r. 1998 

(l/s) 

V-5a -0.4 

S-4 -1.5 

štola -2.7 

Blatnická st. -9.4 

zářez -4.1 

H-1 -0.2 

H-3 0.0 

H-4 0.0 

H-5 -0.3 

BS-2 -0.5 

SU-1 0.0 

HK-1 0.0 

suma -19.1 

 

 

Tabulka 6-20: Maximální odběry z r. 1998, 4330 – BC 

objekt 

max. odběr 

z r. 1998 

(l/s) 

zářezy Ostrovec -3.2 

PP0115 -5.1 

Lihovarka -5.4 

Če-1 -3.5 

Če-2 -3.1 

S-7 -8.2 

P-4 -4.3 

BS-1/HG-2 -3.9 

S-7x -4.5 

DL-1 -0.7 

zářezy Maleč -1.8 

 suma -43.7 
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Obr. 6-28: Modelované hydroizohypsy kolektoru A za stacionárního stavu, maximální odběr z roku 1998 
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Obr. 6-29: Modelované hydroizohypsy kolektoru BC za stacionárního stavu, maximální odběr z roku 1998 
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SIMULACE TRANSIENTNÍHO PROUDĚNÍ PODZEMNÍ VODY V OBDOBÍ 2001 AŽ 2010 

Vzhledem k trvale napjaté hladině podzemní vody v v kolektoru A v obou hydrogeologických 

rajonech jsou změny v objemu podzemní vody kolektoru dány pouze změnami vnějších podmínek, tj. 

změnami dotace srážek do hydrogeologického kolektoru. 

Celkový objem srážek (Tabulka 6-21), pro které byly oba modely kalibrovány, rozděleny tak, aby byla 

zachována předpokládaná dotace kolektoru v jednotlivých částech roku – období tání sněhu na jaře, 

nízká infiltrace v letním období při vysoké evapotranspiraci, podzimní období s nízkými srážkami. 

Jako zásadní bylo po konzultaci se zpracovateli hydrogeologické části rajonu zvoleno období po tání 

sněhu, které vzhledem k relativně větší nadmořské výšce nastává později než v nížinách a byla 

uvažována retardace přítoku podzemní vody k okrajové podmínce hydrogeologického kolektoru A. 

 

Tabulka 6-21: Objem srážek - vstup pro transientní model 

měsíc 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 celkem 

% 3 3 3 3 10 20 26 20 3 3 3 3 100 

dotace v mm 5 5 5 5 15 30 40 30 5 5 5 5 150 

dotace v mm 3 3 3 3 10 20 26 20 3 3 3 3 100 

 

Pro dodatečný model zvodně BC bylo zvoleno obdobné kolísání srážek přímo v ploše modelu (na 

výchozech BC). 

Pro infiltrační oblasti obou hydrogeologických rajonů nebyly zpracovány hydrologické modely, 

nebylo tedy možné využít výpočty zpracované pro hydrogeologické rajony v rámci aktivity 6. Pro 

rajon 4320 bylo řešeno povodí Doubravy, ale do toho nespadá infiltrační oblast kolektoru A. Základní 

odtok tedy není možné pro výpočet dotace podzemních vod využít. Odtok na Doubravě je významně 

ovlivňován drenáží výše položených hydrogeologických kolektorů a drenáží krystalinika Žďárských 

vrchů a Hornosázavské pahorkatiny. Pro rajon 4330 bylo opět řešeno povodí Doubravy, které opět 

nepředstavuje infiltrační oblast hydrogeologického kolektoru A. Základní odtok tedy není možné pro 

výpočet dotace podzemních vod využít. Odtok na Doubravě je významně ovlivňován drenáží výše 

položených hydrogeologických kolektorů a drenáží krystalinika Hornosázavské pahorkatiny. 

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 obrázku 6-31 pro model severní části. 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 severní části ve zvodni A dochází k nejvyššímu výkyvu piezometrické výšky hladiny 

podzemní vody až cca 10 m u vrtů H-1 až H-5 a cca 8 m v oblasti u vrtů BS-1, BS-2, vliv se zmenšuje 

u vrtů V-5A (cca 6 m), S-3 (cca 5 m), V-5B (cca 2 m).  

Pro grafické znázornění hydroizohyps za transientního proudění byly vybrány dle grafů (Obr. 6-30, 

Obr. 6-31) následující časové uzly, přičemž počátek časové osy začíná začátkem listopadu a končí 

koncem září:  
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Obr. 6-30: Průběh hladiny ve vrtech v čase (severní část - kolektor A) 

 

Obr. 6-31: Průběh hladiny ve vrtech v čase (severní část - kolektor BC) 
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119,99 dnů (na konci února - minimum), 

180,99 dnů (na konci dubna), 

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

303,99 dnů (na konci srpna) 

Mapy hydroizohyps v čase, modelu severní části, jsou obsahem Obr. 6-32 pro kolektor A a Obr. 6-33 

pro spojený kolektor BC. Pro srovnání viz hydroizohypsy za ustáleného stavu na Obr. 6-22 a Obr. 6-23. 

V hydrogeologickém rajonu 4330 Dlouhá mez - severní část není v kolektoru A žádný dlouhodobě 

pozorovaný hydrogeologický vrt, s kterým by mohlo být provedeno porovnání chodu hladin s reálným 

měřením v neustáleném stavu. 

Porovnání vyhodnocené a modelové drenáže podzemní vody do vyhodnocených úseků 

toků 

Hydrometrování nebylo prováděno na úsecích toků, které se týkají pouze zvodně A, resp. BC, které 

byly vyhodnocovány v modelech. Porovnání tedy nebylo možné přesně provést. V obou 

hydrogeologických rajonech je kolektor A odvodňován v pramenech (často podchycených) nebo 

v krátkých úsecích toků (v podstatě bodově) nebo v mokřadech (např. oblasti Velkého Dářka). Pokud 

byly známy výsledky hydrometrování na úsecích toků, které bylo možno porovnávat či byly známy 

odhady či mimomodelové výpočty těchto hodnot, týkaly se výhradně průměrného stacionárního 

proudění. Porovnání bylo provedeno v příslušných kapitolách. 

 

Bodové porovnání vyhodnocených a modelových koeficientů hydraulické vodivosti 

Dokumentace o provedených hydraulických zkouškách (délka prováděné zkoušky, způsob výpočtu) 

nebyla k dispozici, rovněž nebyly k dispozici výstrojové diagramy vrtů pro zhodnocení kvality a 

důležitosti provedených zkoušek a vypočtených parametrů. 

 

Tabulka 6-22: HGR 4330 - porovnání vyhodnocených a modelových koeficientů hydraulické vodivosti  

název  

objektu 

kf_min 

m/s 

kf_max 

m/s 

kf_model 

m/s 

NV-3 7,50.10-5 
 

6,00.10-5 

V-5A 
  

2,20.10-5 

Meziloží, štola 
  

6,00.10-5 

Blatnická st. 
  

2,20.10-5 

zářez 
  

6,00.10-5 

H-3 
  

2,20.10-5 

H-4 
  

2,20.10-5 

H-5 
  

2,20.10-5 

SA-1A 2,60.10-5 4,30.10-5 2,60.10-5 

4330-01A 1,90.10-5 
 

2,00.10-5 

BS-2 3,00.10-5 3,50.10-5 3,00.10-5 

BS-1/HG-2 1,90.10-5 
 

2,20.10-5 

SU-1 1,70.10-5 
 

1,70.10-5 

HK-1 2,00.10-5 2,66.10-5 2,70.10-5 
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Obr. 6-32: Modelované hydroizohypsy v čase na konci června, kolektor A 
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Obr. 6-33: Modelované hydroizohypsy v čase na konci června, kolektor BC 
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Transientní simulace proudění zaměřené na optimalizaci odběru a využívání území. 

K exploataci kolektoru A hydrogeologického rajonu 4330 dochází v jeho jižní a střední části. 

Tranzientní simulace ukazuje na velmi pomalý pohyb podzemní vody. 

K exploataci kolektoru A hydrogeologického rajonu 4320 dochází v jeho severním ukončení štolou, 

která podchycuje podzemní vodu v místě původního přirozeného odtoku, a vrty jak v těsné blízkosti, 

tak situovanými jv. Při zastavení exploatace hydrogeologických vrtů by došlo k zvýšení odtoku 

podzemní vody štolou. 

Změny objemu podzemní vody otékající v místě přirozené drenáže v místě štoly v důsledku čerpání 

hydrogeologických vrtů se projeví v řádech desítek let. Pokud by byly odběry realizovány v oblasti s. 

od Sobíňova, byla by odezva reaktivně rychlá - cca 10 – 20 let. Pokud by byla exploatace prováděna 

ve střední části rajonu sz. od Krucemburku, byla by snížena dotace podzemní vody do rybníka Řeka, 

odběry by neovlivnily vydatnost JÚ v oblasti s. ukončení hydrogeologického kolektoru. 

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 hydrogeologický rajon 4330 Dlouhá mez - severní část jde např. o oblast křížení železnohorského 

zlomu a příčných zlomů. Jako pilotní lokality by bylo možné využít oblast navrženou pro realizaci 

nových vrtů. 

Charakterizace citlivosti modelových parametrů („composite scale sensitivity“) 

Citlivostní analýza byla provedena na základě porovnávání měřených a modelovaných hladin ve 

vrtech za ustáleného stavu (viz grafy na Obr. 6-24, Obr. 6-25). Jiné měření k dispozici nebylo. Byla 

testována míra vlivu změny důležitých vstupních parametrů: koeficient filtrace kf, dále dotace modelu 

vstupy vody na zlomech a infiltrací srážek na výchozech. Byl sledován hypotetický vliv snížení 

koeficientu filtrace 2× a 5× (o půl řádu), dále zvýšení přítoku vody do modelu 2× a 5×. 

 

Tabulka 6-23: Charakterizace citlivosti 

HGR  4330 
kalibrovaný 

stav 

2x nižší 

 kf 

5x nižší 

 kf 

2x vyšší  

infiltrace 

5x vyšší  

infiltrace 

severní část A           

RMS (%) 9.1 29.1 68.6 42.0 143.4 

korelační koef. 1.0 1.0 0.9 0.9 0.9 

max. odchylka (m) 8.5 20.8 46.5 28.2 87.7 

severní část BC           

RMS (%) 15.3 17.3 25.0 17.4 26.8 

korelační koef. 0.9 0.8 0.7 0.9 0.8 

max. odchylka (m) 19.7 27.1 40.2 28.9 47.4 

 

Popis nejistot 

Přesnost kalibrovaného hydraulického modelu je adekvátní množství a kvalitě vstupních údajů. 

Nebylo k dispozici rozsáhlejší měření hladin z jednoho časového intervalu s přesnými informacemi o 

jímaném množství podzemní vody včetně časového harmonogramu odběrů. Množství objektů, které 
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jsou vystrojeny pro zvodeň A je malé. Informace o zlomech jsou ve větší míře na úrovni geologického 

odhadu. 

Spojené zvodně B, C byly pro absenci vstupních údajů řešeny zjednodušeně, a to jako jedna spojená 

zvodeň. Měřených vrtů je minimum, jsou většinou v jedné linii a měřené hladiny u sousedních vrtů se 

liší až o o 40 m. 

Z hlediska modelového řešení i pohybu podzemní vody má zásadní význam existence dvojí 

propustnosti – puklinové a průlinové. Obecně lze konstatovat, že modelové řešení odpovídá relativně 

rovnoměrnější průlinové propustnosti, proudění v „kanálech“ puklinách nebylo řešeno, modely jsou 

řešeny regionálně. 

Z hlediska pohybu podzemní vody v prostředí má samozřejmě význam i proudění v puklinách. 

Hydrogeologický kolektor lze charakterizovat jako prostředí s dvojí zásobností, kde bloky hornin mají 

nižší průlinovou propustnost s vyšší zásobností a systém puklin, s vyšší propustností ale nižší 

zásobností. 

Dotace i vyprazdňování hydrogeologického kolektoru pak probíhá ve dvou časových rovinách – 

v puklinách dochází k rychlému pohybu podzemní vody, s relativně krátkou dobou zdržení, kdežto 

„bloky“ z pískovců s průlinovou propustností představují „stabilizační“ prvek kolektoru ve smyslu 

pomalejšího vyprazdňování. 

V závislosti na míře degradace pískovců (ve smyslu rozpouštění vápnitého tmele) se mění podíl 

puklinové a průlinové propustnosti v rámci hydrogeologického kolektoru. Vyšší průlinovou 

propustnost lze očekávat v místech infiltrace málo mineralizovaných srážkových vod na okrajích 

struktury, v oblastech dotace a průlinově propustné budou zřejmě i výplně puklin (respektive 

poruchových pásem) v důsledku aktivního oběhu podzemní vody. 

V bodech lze nejistoty modulu shrnout následovně: 

 Hladiny podzemní vody byly zaměřeny v různých časových obdobích, přičemž pro tato 

období není znám konkrétní odběr podzemní vody. 

 Nejistota je u některých hydrogeologických objektů v jejich situování. 

 Model je zpracován pro puklinové prostředí, které má vyšší míru nehomogenity než prostředí 

průlinové, pro které je primárně program určen. 

 Hydraulická vodivost (koeficient filtrace) zjištěná v jednotlivých hydrogeologických vrtech 

může odrážet kvazihomogenní systém méně propustných bloků a propustných puklin. Rozdíl 

ve stanovení hydraulické vodivosti může být v řádech. 

 Nejistota ve stanovení hydraulické vodivosti v rámci hydrologických průzkumů (dlouhé 

časové rozpětí jejího stanovení, různé metodiky realizace hydrodynamických zkoušek, různé 

metody výpočtu). 

 Geometrie modelované vrstvy byla zpracována na základě relativně malého počtu 

geologických objektů. Nejproblematičtější byly okraje modelové vrstvy (výchozové části 

kolektoru), kde docházelo k extrapolaci hranice vrstvy dovnitř. 

 Nejistota v definování průběhu zlomů a jejich hydraulické funkce. Z hlediska proudění 

podzemní vody v modelované vrstvě mají zlomy zásadní význam. Nejistotu představuje i 

předpoklad nepropustnosti železnohorského zlomu, který pro kolektor A ve větší části 

představuje nejvýznamnější linii dotace podzemní vody. Části zlomu mohou být propustné. 
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 V extrémních hydrologických situacích může docházet k přetékání mezi horninami 

krystalinika a pískovci kolektoru A i kolektoru BC mimo úseky vymezené modelem. 

 Dotace srážek z infiltrační oblasti nebyla určena hydrologickým modelem. Hodnota infiltrace 

byla určena jako rozdíl průměrných srážek a výparnosti v definované oblasti infiltrace.  

 Velikost drenáže podzemní vody (v místech, kde k ní z kolektoru A i kolektoru BC dochází do 

povrchových toků), nebyla ověřena hydrologickými metodami odděleně pro řešené zvodně. 

 Z hlediska bilance podzemních vod nebyl řešen objem podzemní vody vznikající mimo 

hranice hydrogeologických rajonů 4320 a 4330 v jihozápadních částech povodí Doubravy – z 

HGR 6531 Kutnohorské krystalinikum. 

Pro případné překalibrování obou modelů bude nutné geodetické zaměření všech objektů zvodní A a 

BC, dále kvalitní režimní měření hladin na všech dostupných vrtech v rozumném časovém intervalu a 

zjištění průměrných odběrů všech objektů obou definovaných zvodní v období, které předcházelo 

režimnímu měření, dále hydrometrování na úsecích důležitých vodních toků na výchozech kolektoru 

A a kolektoru BC odděleně pro nastavení bilance okrajových podmínek. Vítané by též byly inovované 

příčné i podélné hydrogeologické řezy zájmovým územím, včetně jejich umístění na mapě, které 

odpovídají nově zjištěným skutečnostem, dále propracovanější sestavení izolinií podloží a stropu 

zvodně A na výchozech (například odhadem pomocí fiktivních bodů přesně v místech hranice 

modelu), kde již docházelo k extrapolaci, která dost často zasahovala do plochy modelu (záporná 

mocnost), musela se složitě opravovat a způsobovala nestabilitu řešení při zadávání prvků s odběry 

u těchto hranic. Pro kolektor BC by bylo vhodné přesněji definovat podložní izolátor. Z hlediska 

bilance by současně bylo vhodné určit objem podzemní vody vznikající v povodí Doubravy na ploše 

HGR 6531. 

 

VÝSLEKDY HYDRAULICKÉHO MODELU 

Řešené rajony, mají „napjatou“ bilanci, tj. odběr vody je vyšší, než by odpovídalo jednoduchému 

modelu doplňování podzemní vody srážkami.  

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 4330, kolektor A je přirozeně drénovány toky ležícími uvnitř nebo na hranici 

rajonu při jz. okraji struktury – např. Cerhovka, Blatnický potok , Doubrava. Kolektor BC je přirozeně 

opět drénován toky. 

Bilance podzemní vody pro kolektor A vyšla následovně: 

 Hydrogeologický rajon 4330 Dlouhá mez - severní část   46 l/s. 

Bilance podzemní vody pro kolektor BC vyšla následovně: 

 Hydrogeologický rajon 4330 Dlouhá mez - severní část   71 l/s. 
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V hydrogeologickém rajonu 4330 došlo k velmi dobré shodě i v případě hydraulických parametrů 

zvodní. 

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. 

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. 
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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 Kap. 4.4 Hydrochemie - Tabulka 4-7. 

 

Kolektor A v Křídě Dlouhé meze - sever (HGR 4330), ve střední částu rajonu - okolí Malče je 

kategorie upravitelnosti podzemních vod v nejlepší (nejnižší) kategorii A1 (viz obr. 7-1). Směrem na 

jihovýchod i severozápad se kategorie upravitelnosti zvyšuje ma kategorii A2, způsobují to především 

obsahy rozpuštěných látek Fe a Mn. V nejsevernější částu HGR 4330 se vyskytují podzemní vody 

kategorie A3 tedy druhé nejvyšší. 

V kolektorech C+B, které jsou posuzovány z hlediska upravitelnosti podzemních vod společně, spadá 

většiny plochy rozsahu těchto kolektorů do kategorie A2, hlavní příčinou jsou snížené hodnoty pH 

(5,5-6; viz obr. 7-2). V oblasti vymezené obcemi Jeřišno a severozápadně až po obec Běstvina je 

kategorie upravitelnosti podzemních vod v nejlepší kategorii, tedy A1. 

Přípovrchová zóna se dá z hlediska upravitelnosti rozčlenit na střední část HGR 4330, kde spadají 

vody do kategorie A1, případně A2, nejšastější příčinou zvýšení kategorie jsou stejně jako v 

kolektorech C, Ca a BC snížené hodnoty pH, případně místy zvýšené koncentrace dusičnanů. 

Jihozápadní a severovýchodní okraj rajonu spadá do kategorie A3, případně i >A3, hlavní příčinou 

jsou vysoké obsahy rozpuštěného železa a v SZ části síranových iontů (viz obr. 7-3).  

Bodový zdroj znečištění představuje skládka neutralizačních kalů z galvanovny chotěbořských 

strojíren, která se nachází ve střední části HGR 4330 u jeho hranice (viz obr. 7-3). Indikované jsou 

zvýšené koncentrace dusičnanů, železa, hliníku a manganu. Druhým bodovým zdrojem je skládka 

komunálního odpadu Kubíkovy Duby – Třemošnice, která se nachází při severozápadní hranici rajonu, 

byly zde indikovány zvýšené koncentrace Zn. 
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Obr. 7-1: Upravitelnost podzemní vody kolektoru A v HGR 4330 
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Obr. 7-2: Upravitelnost podzemní vody kolektorů C+B v HGR 4330 
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Obr. 7-3: Upravitelnost podzemní vody připovrchové zóny včetně indikace znečištění v HGR 4330 
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7.2. VÝVOJ KVALITY PODZEMNÍ VODY 

V rajonu 4330 se nachází 2 objekty – pramen Kladruby „Na Důle“ (kolektor C, součást monitorovací 

sítě ČHMÚ - PP0115) a pramen Chloumek „V Proudě“ (kvartérní kolektor  a kolektor připovrchové 

zóny krystalinika, součást monitorovací sítě ČHMÚ - PP0121), kde je kontinuálně sledován vývoj 

chemismu v od r. 1985 do současnosti. Na následujících grafech (Obr. 7-4, Obr. 7-5, Obr. 7-6)  je 

dokladován vývoj chemismu s tím, že u obou objektů v rozmezí let 1985 – 2012 došlo k poklesu 

síranů, chloridů, dusičnanů a tím i konduktivity. Nižší hodnoty konduktivity v rozmezí let 2008 – 2012 

(15 mS/m – 20 mS/m) vykazuje pramen Chloumek, který reprezentuje vodu infiltrovanou do 

kvartérních sedimentů a přípovrchové zóny krystalinika, vyšší hodnoty konduktivity dané především 

vyšší koncentrací vápníku a hydrogenuhličitanů jsou u pramene Kladruby (22 – 34 mS/m). Pramen 

Kladruby reprezentuje oblast odvodnění střednoturonského kolektoru, kde dochází k „nabohacení“ 

infiltrované srážkové vody vápníkem a hydrogenuhličitany. Pokles konduktivity je dán především 

poklesem koncentrace síranů a dusičnanů. 

Koncentrace síranů jsou v posledních 5 letech u obou objektů obdobné (26 mg/l – 32 mg/l), 

koncentrace dusičnanů jsou kolísavé, mírně vyšší hodnoty jsou  u pramene Chloumek. 

 

 

Obr. 7-4: Časové řady s proloženými regresními přímkami koncentrací Cl, NO3 a SO4 a celkové mineralizace 

(TDS). 
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Libice nad Doubravou - Kladruby, pramenní vývěr "Na dole", kolektor C. Grafické vyhodnocení  vývoje základních 

ukazatelů chemismu.  
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Obr. 7-5: Podrobnější vývoj chemismu v pramenním vývěru Kladruby – Na Dole, kolektor C  

 

Chloumek, pramenní vývěr "V proudě", kolektor přípovrchové zóny krystalinika. Grafické vyhodnocení  

vývoje základních ukazatelů chemismu.  
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Obr. 7-6: Podrobnější vývoj chemismu v pramenním vývěru Chloumek – V proudě, krystalinikum  
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Obr. 7-7: Lokalizace objektů s časovými řadami chemických analýz podzemní vody 
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8. OCHRANA PŘÍRODNÍCH EKOSYSTÉMŮ 

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

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

V HGR 4330 je evidováno celkem 212 biotopů vázaných na podzemní vodu (viz obrázek 8-1), seznam 
maloplošných zvláště chráněných území, evropsky významných lokalit, ptačích oblastí je uveden 
i v tabulkách 8-1, 8-2. 

 

Tabulka 8-1: Seznam maloplošných zvláště chráněných území v HGR 4330 

OBJECTID KOD KAT Název 
Rozloha 

(ha) 
Rozloha 

biotopu (ha) 
% vodních 
ekosystémů 

Orgán ochrany
přírody 

31476 211 NPR Lichnice-Kaňkovy hory 375.3 1.0 0.3 AOPK ČR 
31535 264 OP Na Obůrce 0.2 0.0 0.0 AOPK ČR 
31536 264 PP Na Obůrce 1.4 0.1 4.9 AOPK ČR 
32334 960 PR Údolí Doubravy 93.2 1.7 1.8 AOPK ČR 
33471 1831 PR Mokřadlo 13.4 11.0 82.0 AOPK ČR 
34345 3378 PR Svatomariánské údolí 14.1 7.0 50.0 AOPK ČR 
34053 2188 PP Chuchelská stráň 1.8 0.0 0.0 AOPK ČR 
34346 3379 OP Spálava 1.8 0.0 0.0 AOPK ČR 
34347 3379 PR Spálava 28.9 0.0 0.0 AOPK ČR 

KOD – číselný kód, pod kterým je MZCHÚ vedeno v ÚSOP (Digitálním registru Ústředního seznamu ochrany přírody); 
KAT – kategorie MZCHÚ: OP-ochranné pásmo, PR-přírodní rezervace, NPR-národní přírodní rezervace, NPP-národní 
přírodní památka, PP-přírodní památka; Rozloha biotopu - uvádí souhrnně rozlohu biotopů s vazbou na podzemní vodu v 
hektarech, procento - jejich souhrnné plošné procentuální zastoupení v daném území. 

 

Tabulka 8-2: Seznam evropsky významných lokalit v HGR 4330 

KOD SITECODE KAT NAZEV 
Rozloha 

(ha) SITECODE  

2948 CZ0533295 EVL Běstvina 19.1 c 
2949 CZ0533684 EVL Běstvina - krypta 0.0 c 
2967 CZ0530500 EVL Lichnice - Kaňkovy hory 451.2 c 

SITECODE – mezinárodní kód EVL či PO používaný v rámci soustavy NATURA 2000; BIOREG – biogeografická oblast: c 
= kontinentální, p = panonská; PO – ptačí oblast; PO_vodni – uvádí, zda je v dané EVL předmět ochrany vázaný na vodu; 
PO_habitat – uvádí, které habitaty jsou předmětem ochrany EVL; PO_druh – uvádí, které druhy jsou předmětem ochrany 
EVL či PO  
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Obr. 8-1: Biotopy s vazbou na vodu v HGR 4330 
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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 4330 obsahuje dvě vybrané lokality, které byly identifikovány jako prioritní s cennými 
ekosystémy z hlediska jejich vazby na podzemní vodu. 

PR MOKŘADLO 

Popis: V PR jsou přítomna prameniště a na ně vázáné slatinné louky. Jedná se o prostor bývalého 
rybníka v ploché údolní nivě Cerhovky. V dnešní době slouží i jako polder pro zachycení přívalových 
vod.  

Vodní režim: Nelze vyloučit ovlivnění režimu těchto pramenišť odběry podzemní vody. 

PR MARŠÁLKA 

Popis: Ekosystémy vlhkých rašelinných luk na prameništích. Lokalita se nachází již mimo HGR 4330, 
těsně za jeho  východní hranicí. 

Vodní režim: PR se nachází bezprostředně u rozvodí. Lze důvodně předpokládat, že odběry 
podzemních vod mohou ovlivňovat tato prameniště. Lokalita navržená pro doplnění do soustavy 
Natura 2000 s předmětem ochrany vrkoč Gayerův, tedy druh měkkýše extrémně citlivého na vodní 
režim pramenišť.  

 

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 

 

LICHNICE - KAŇKOVY HORY 

NPR a EVL Lichnice – Kaňkovy hory byly zřízeny na ochranu rozsáhlého souboru kyselých 
a květnatých bučin. Místy jsou vyvinuté reliktní bory a suťové porosty. Bučiny těchto rozsahů jsou 
v Železných horách neopakovatelné. Taktéž výskyt květnatých bučin je v tomto regionu vzácností, 
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protože pokud se nějaké bučiny dochovaly, jedná se většinou o bučiny acidofilní. Některé porosty byly 
vybrány jako genová základna buku lesního. Celý železnohorský hřbet je výraznou dominantou 
krajiny, která se zvedá z chotěbořské (čáslavské) pánve. Právě pro tuto působivost získaly Železné 
hory přízvisko hory, ačkoli morfologicky jsou vrchovinou. 

Nejvýraznějšími jevy jsou výrazný hřbet Kaňkových hor (ve střední části přecházející v hřeben), rokle 
na svazích se suťovými poli (s vegetací) a skalní výchozy jevy s mrazového zvětrávání - mrazové 
sruby. Západně od obce Lhoty se nachází rozsáhlé sesuvové pole. 

 

 

Obr. 8-2: Lovětínská rokle z vyhlídky Dívčí kámen 
(foto: Zdeněk Pražák, CC BY-SA 3.0) 

 

Podložím celého přírodního komplexu jsou horniny (migmatity, ortoruly, pararuly) Ohebského 
krystalinika. Jihozápadní částí území se táhne poruchové pásmo ("železnohorský zlom"), podél něhož 
byly v třetihorách Železné hory vyzdviženy. Na části území se nacházejí sedimenty svrchní křídy (tzv. 
Dlouhá mez). V Lovětínské rokli vystupuje výběžek rul v podobě rozlehlé skály, lemované suťovými 
poli. V rokli jsou nápadné skalní výstupky na obou svazích a drobná puklinová prameniště. 
Hedvikovská rokle je mohutnější a dělí se směrem ke Kraskovu a Starému Dvoru. Vedle nápadných 
skalek a sutí je o tok potoka mohutnější, řečiště je balvanité s mnoha peřejemi a uměle budovanými 
přehradami. Hrad Lichnice je vybudován nad zlomovým svahem na jz. okraji Železných hor 
(železnohorský zlom). Strmé rokle jsou ukázkou rychlé kvartérní eroze ve vyzvednuté kře Železných 
hor. Půdy jsou zastoupeny především kambizeměmi, na sutích jsou vyvinuty rankery, na svazích se 
vyskytují pseudogleje a v nivách potoků vzácně gleje. 

Území dominují acidofilní a květnaté bučiny, které jsou vázány na horní partie a méně ukloněné svahy 
hlavního hřbetu. Na příkrých svazích Lovětínské a Hedvikovské rokle jsou na sutích vyvinuty suťové 
lesy s přechodem do hercynských dubohabřin. V horních partiích těchto roklí vystupují skalní masivy 
převážně se štěrbinovou vegetací silikátových skal a drolin, pouze v některých místech jsou 
zastoupeny na těchto skalách boreokontinentální bory bez lišejníků a skalní vegetace s kostřavou 
sivou. Naproti tomu na dně zmíněných roklí se setkáme s říčními a typickými případně potočními 
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a degradovanými jasanovo-olšovými luhy. Nelesní přírodě blízká vegetace je nejvíce zastoupena 
ovsíkovými loukami a poháňkovými pastvinami.  

Z významných rostlinných druhů lze jmenovat např. pryšec mandloňovitý (Euphorbia amygdaloides), 
mokrýš vstřícnolistý (Chrysosplenium oppositifolium), plavuň jedlovou (Huperzia selago), lýkovec 
jedovatý (Daphne mezereum), česnek medvědí (Allium ursinum), kerblík lesklý (Anthriscus nitida), 
růži převislou (Rosa pendulina), tolitu lékařskou (Vincetoxicum hirundinaria), kostřavu sivou 
(Festuca pallens), pelyněk ladní (Artemisia campestris) aj. Na hradní zřícenině Lichnice roste pelyněk 
metlatý (Artemisia scoparia). Populace kapradinky skalní (Woodsia ilvensis) již zřejmě vyhynula. 

Bezobratlé zastupuje bohaté společenstvo měkkýšů, brouků a dalšího hmyzu. Z měkkýšů zde žije 
vřetenatka obecná (Laciniaria biplicata), vřetenatka hladká (Cochlodina laminata), skalnice kýlnatá 
(Helicigona lapicida), zuboústka sametová (Isognomostoma holosericum) a z. trojzubá 
(I.isognomostoma). V potocích lze nalézt raka říčního (Astacus astacus). V území žije 135 druhů 
obratlovců. Početně se vyskytuje mlok skvrnitý (Salamandra salamandra), skokan hnědý (Rana 
temporaria), s. štíhlý (R. dalmatina), ropucha obecná (Bufo bufo) a při okraji území i čolek velký 
(Triturus cristatus) a č. horský (T. alpestris). Nejpočetněji zastupují obratlovce ptáci; např.: jestřáb 
lesní (Accipiter gentilis), strakapoud velký (Dendrocopos major), s. prostřední (D. medius), s. malý 
(D. minor), výr velký (Bubo bubo), holub doupňák (Columba oenas), žluna zelená (Picus viridis), 
lejsek malý (Ficedula parva), skorec vodní (Cinclus cinclus), datel černý (Dryocopus martius), 
budníček lesní (Phylloscopus sibilatrix) a mnoho dalších lesních druhů. Savci jsou bohatě zastoupeni 
drobnými zemními druhy, jako je rejsek obecný (Sorex araneus), r. malý (S. minutus), r. vodní 
(Neomys fodiens), r. černý (N. anomalus) a hrabošík podzemní (Microtus subterraneus). Významné je 
i zimoviště letounů při hranici území, kde zimuje netopýr vodní (Myotis daubentoni), n. velký 
(M.myotis), n. černý (Barbastella barbastellus) a n. ušatý (Plecotus auritus).    

(http://www.nature.cz, http://lokality.geology.cz) 

 

NA OBŮRCE 

 

Obr. 8-3: PP Na Obůrce 
(foto: Petr1888, CC BY-SA 4.0) 
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Předmětem ochrany PP Na Obůrce je fragment ekosystému se společenstvy sveřepových luk 
s výskytem hořce brvitého a prameniště s výskytem praménky rakouské 

Celá PP je situována ve svažitém území v dolní části západního hřbetu Železných hor. Na severu je 
území ohraničeno tektonicky založeným údolím částečně vyplněným recentními nezpevněnými 
sedimenty. Území PP leží v nadmořské výšce 308 – 328 m. Severní polovina PP je ovlivněna 
recentními svahovými pohyby – sesuvy, v současné době stabilizovanými. Smykové plochy tvoří 
mělce zvětrávající slínovce. 

Podložím celé oblasti jsou proterozoické metamorfované horniny kutnohorského krystalinika. Na 
povrch v místě PP vystupují druhohorní, svrchnokřídové, spodno- až středněturonské, zpevněné 
usazené horniny bělohorského souvrství. Konkrétně jde o písčité slínovce až spongilitické jílovce, 
místy silicifikované (opuky). Křídové sedimenty jsou součástí výběžku České křídové pánve zvaného 
Dlouhá mez. Jde o asymetrickou příkopovou propadlinu vzniklou na staré větvi labského lineamentu 
pokračující Železnohorským zlomem. 

Zájmové území náleží do oblasti s převážným výskytem hnědé půdy kyselé. Jako matečný substrát se 
uplatňují horniny skalního podkladu (žuly, ruly, pískovce, břidlice, opuky atd.). Tyto půdy jsou 
vázány většinou na členitý reliéf – svahy, vrcholy, hřbety apod. Typ půdy je zde hluboký, tzn. hlubší 
než 60 cm, bezskelovité, nebo mírně skeletovité, na středním (7 – 12°) až výrazném svahu (12 – 17°). 

Území leží na rozhraní černýšové dubohabřiny (as. Melampyro nemorosi-Carpinetum) a bučiny 
s kyčelnicí devítilistou (as. Dentario enneaphylli-Fagetum). V černýšové dubohabřině, ve stromovém 
patře převládá dominantní dub zimní (Quercus petraea) a habr obecný (Carpinus betulus) s častou 
příměsí lípy srdčité (Tilia cordata). Charakter bylinného patra určují především byliny jaterník 
podléška (Hepatica nobilis), svízel lesní (Galium sylvaticum), zvonek broskvolistý (Campanula 
persicifolia), hrachor lecha (Lathyrus vernus) atd.  Stromové patro bučiny s kyčelnicí devítilistou tvoří 
převážně buk lesní, javor klen. Bylinné patro tvoří porosty květnatých bučin. Typickými druhy jsou 
kyčelnice devítilistá (Dentaria enneaphyllos), kyčelnice cibulkonosná (Dentaria bulbifera), bažanka 
vytrvalá (Mercurialis perennis), plicník tmavý (Pulmonaria obscura), pryšec mandloňovitý 
(Tithymalus amygdaloides), sasanka hajní (Anemone nemorosa), svízel vonný (Galium odoratum), 
starček Fuchsův (Senecio ovatus), žindava evropská (Sanicula europaea) a válečka lesní 
(Brachypodium sylvaticum). 

Nelesní společenstva v PP jsou dvojího typu. První se vyskytuje zhruba na ¼ území - polopřirozené 
suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (Festuco-Brometalia). Jde o širokolisté suché 
trávníky bez význačného výskytu vstavačovitých a bez jalovce obecného (Juniperus communis). Na 
menší části (cca 10 %) rostou mezofilní ovsíkové louky nížin a pahorkatin s dominantním ovsíkem 
vyvýšeným (Arrhenatherum elatius). 

Pro většinu místních živočichů je území PP příliš malé na to, aby zde mohly trvale prosperovat jako 
izolované populace. Jednou z mála výjimek je měkkýš praménka rakouská, druh, pro jehož ochranu 
byla přírodní památka původně vyhlášena. Jde o glaciální relikt s těžištěm rozšíření v alpské oblasti. 
Vyhovují ji prameny a pramenné stružky s chladnou vodou stabilní teploty, kde žije nejčastěji na 
kamenech a štěrku a to až do hloubky 60 cm. Živí se řasami. V Čechách má těžiště rozšíření 
v nadmořské výšce mezi 300 a 400 m. Do tohoto intervalu spadá i lokalita Na Obůrce. 

Místní populace ostatních živočichů jsou obvykle součástí větších lokálních populací. Pro bezobratlé 
živočichy tvoří PP významné, regionálně hodnotné refugium polabské termofilní zvířeny. Mezi 
brouky (Coleoptera) bylo při průzkumu v roce 2010 nalezeno pět druhů z červeného seznamu ČR 
vázaných na mrtvé dřevo a jej porůstající houby. Jako příklad lze uvést ohroženého dřevomila 
Microrhagus lepidus, či brouka z čeledi lencovití (Melandryidae) Osphya bipunctata, případně 
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v dendrotelmách (prohlubeň na dřevině zachytávající dešťovou vodu) se vyvíjejícího, reliktního 
brouka z čeledi mokřadníkovití (Scirtidae) Prionocyphon serricornis. Z hlediska denních motýlů 
(Lepidoptera) a podobně i u měkkýšů (Molusca) je území osídleno méně ohroženými druhy. Jejich 
početné místní populace však dokládají kvalitu místních biotopů. Vzhledem k charakteru lokality se 
zde vyskytují jak druhy teplých křovinatých strání, tak druhy lesa a lesních okrajů. Podobné je to 
u obratlovců (Vertebrata). Významný je výskyt ještěrky obecné (Lacerta agilis) nebo lejska šedého 
(Muscicapa striata). 

(http://www.ochranaprirody.cz) 

 

ÚDOLÍ DOUBRAVY 

 

Obr. 8-4: Řeka Doubrava v přírodní rezervaci Údolí Doubravy. 
(foto: JirkaSv, CC BY-SA 3.0) 

 

Přirozený tok řeky, která zde postupným prohlubováním řečiště v tvrdém rulovém podloží vytvořila 
kaňonovité údolí s řadou geomorfologicky význačných tvarů. Území přírodní rezervace je cenné 
i z hlediska výskytu řady chráněných a vzácných druhů rostlin a živočichů. Území rezervace se 
nachází mezi obcí Bílek a Horní Sokolovec nedaleko od Chotěboře v nadmořské výšce 446 – 538 
m.n.m. 

Od Bílku vytváří Doubrava údolí převážně v krystalických břidlicích v geologickém podloží, které je 
tvořeno rulami moldanubika. Řečiště Doubravy se vyznačuje značně nevyrovnaným spádem místy 
s kaskádovým charakterem a má ve výškovém intervalu 525-435 m průměrný sklon téměř 19m. Ruly 
jsou v mmnoha místech narušeny puklinami. Moldanubikum řadíme do Českého masivu - 
krystalinikum a prevariské paleozoikum - kutnohorsko-svratecká oblast - kutnohorské krystalinikum. 
Střídají se zde různé typy rul až migmatitů. Dvojslídné, místy stromatitické, migmatity a světlá 
dvojslídná až muskovitická ortorula dvojslídné ortoruly (tzv. bílecká rula), v nichž vznikla většina 
skalních výchozů, nacházejících se po obou stranách údolí i přímo v jeho dně. Méně je biotitických 
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pararul, které tvoří v migmatitech a ortorulách polohy o mocnosti od několika metrů až do několika 
desítek metrů.  

Ke geomorfologicky nejzajímavějším partiím horního a tředního toku Doubravy patří úseky se 
skalními výchozy. V průběhu kaňonu lze pozorovat několik zakleslých meandrů či ostrých ohybů toku 
do opakujících se směrů, které odpovídají průběhu tektonických linií. V horninách je patrná hlavní 
metamorfní foliace s výraznou minerální lineací v podobě protažených křemen-živcových a slídových 
agregátů. Drobné izoklinální vrásky představují relikty starších deformačních staveb. Hlavní 
tektonometamorfní stavba je modifikována vrásami až stometrových rozměrů. Skalní výchozy na 
svazích byly v kvartéru modelovány boční erozí a mrazovým zvětráváním do podoby skalních stěn 
a převisů, místy lemovaných haldami hranáčů. Nejvýraznější je téměř svislá jihovýchodní stěna 
ostrohu vysoká 30 m, členěná podél puklin do žebrovitých a hrotovitých výstupků. Ve spodní části 
stěny vznikla poloha s voštinami. Naproti Sokolohradům jsou skalní výchozy tvořeny mrazovými 
sruby s haldami hranáčů při úpatí, které sestupují k řečišti v podobě několika balvanových proudů. 
V jednom místě je puklinovou průrvou odčleněna výrazná izolovaná skalní věž zvaná Čertův stolek, 
od SV vysoká až 23 m. V horní části je zúžená a mírně převislá. Ve spodní části se nacházejí 
v podélném směru protažené úzké jeskyně a úpatní výklenky. Na modelaci skalních výchozů se vedle 
eroze uplatnily zejména kryogenní pochody, jejichž největší intenzita byla v pleistocénu. Recentní 
(respektive holocenní) jsou některé mikroformy (skalní dutiny, voštiny aj.) převážně chemického 
zvětrávání a odnosu a erozní tvary (např. obří hrnec). 

Zachovalá lesní společenstva lze přiřadit ke společenstvům suťových jedlin a suťových javořin. Na 
většině území, zejména pak na náhorních rovinách a v přístupnějších částech rezervace se jedná 
převážně o kulturní lesní porosty. Přírodě blízká společenstva se zde dochovala pouze ve 
faragmentech. 

V podrostu suťových lesů roste mimo jiné např. zimolez černý (Lonicera nigra), růže převislá (Rosa 
pendulina), měsíčnice vytrvalá (Lunaria rediviva). U řeky se vyskytují bledule jarní (Leucorum 
vernum), violka bahenní (Viola palustris), mokrýš střídavolistý (Chrysosplenium alternifolium), 
prvosenka vyšší (Primula elatior), sedmikvítek evropský (Trientalis europaea) a jenokvítek velekvětý 
(Moneses uniflora). Hluboká inverzní údolí nabízejí řadu stanovišt vyhovujících mechorostům. Roste 
zde např. roženka dutolistá (Lejeunea cavifolia), pohárovec Mougeotův (Amphidium mougeotii) 
a kalaminka ztenčená (Anomodon attenuatus). Na skalách zejména v okolí Sokolohradu jsou velmi 
nápadné povlaky žlutého lišejníku šálečky lesklé (Biatora lucida). 

V řece Doubravě se vyskytuje početná populace zvláště chráněné vranky obecné (Cottus gobio) 
a pstruha obecného (Salmo trutta m. fario), který je společně s vrankou dominantním druhem. Dále se 
v řece vyskytuje hrouzek obecný (Gobio gobio), mřenka mramorovaná (Barbatula barbatulus) a jelec 
tloušť (Leuciscus cephalus). Na území PR se nenachází žádné významnější trvalé vodní plochy 
s netekoucí vodou, proto se v rezervaci nevyskytuje mnoho obojživelníků. Z plazů v PR žije ještěrka 
obecná (Lacerta agilis) a slepýš křehký (Anguis fragilis). Ohledně ptačího společenstva je území PR 
chrakteristické nejnižší diverzitou i ornitologickou hodnotou území v CHKO Železné hory. Je to 
nejpravděpodobněji způsobeno uniformním smrkovým porostem a je málo diferencovaný i co do 
prostorové struktury. Ze vzácných druhů ptáků se zde vyskytuje např. holub doupňák (Columba 
oenas) nebo puštík obecný (Strix aluco). Na svazích údolí poblíž zříceniny hradu Sokolohrad 
pravidelně hnízdí výr velký (Bubo bubo) a kalous ušatý (Asio otus). Na řeku je svým výskytem vázán 
skorec vodní (Cinclus cinclus) či relativně silná populace konipase horského (Motacilla cinerea). 
V zimním období na řece loví i ledňáček říční (Alcedo atthis). Z chiropterologického hlediska je v PR 
významné především zimoviště netopýrů ve staré štole u Horního Sokolovce. Pravidelně ve štole 
zimuje vrápenec malý (Rhinolophus hipposideros), netopýr velký (Myotis myotis) a netopýr vodní 
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(Myotis daubentonii). Ze šelem (Carnivora) je na řeku Doubravu svým výskytem vázána vydra říční 
(Lutra lutra). Z brouků se na území vyskytují dva druhy zvláště chráněné, a to svižník polní 
(Cicindela campestris campestris) a svižník lesomil (Cicindela sylvicola), dva druhy ohrožené (EN) 
dle Červeného seznamu bezobratlých a to krytohlav (Cryptocephalus pusillus) a dřepčík 
(Chaetocnema conducta), a dva druhy se statusem zranitelný (VU) - kovařík Quasimus minutissimus; 
lesák Silvanoprus. Z dalších bezobratlých živočichů je nejvýznamnější silná, stabilní populace raka 
říčního (Astacus astacus). 

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

 

MOKŘADLO 

 

Obr. 8-5 PR Mokřadlo 
(foto: Petr1888, CC BY-SA 4.0) 

 

Předmětem ochrany přírodní rezervace jsou vlhké louky a mokřady s výskytem mnoha druhů 
živočichů a rostlin. Nadmořská výška území PR je v rozmezí 440-450 m. 

Geologickým podložím území jsou fluviální písčité hlíny. Bezprostřední okolí rezervace se vyznačuje 
složitou geologickou stavbou, najdeme zde jemnozrnné biotitické ruly podhořanského krystalinika, 
prachové slínovce svrchní křídy i dvojslídé migmatity ohebského krystalinika. 

Nejcennější rostlinná společenstva jsou sekundární pcháčové a bezkolencové louky. Vlhké pcháčové 
louky v PR největší plošné zastoupení. Kvalita těchto společenstev je velice proměnlivá, což je dáno 
jejich genezí a především managementem. Dominují v nich trávy kulturních luk (psárka luční 
(Alopecurus pratensis), medyněk vlnatý (Holcus lanatus), kostřava luční (Festuca pratensis) aj.), 
velké zastoupení mají i dvouděložné byliny (rdesno hadí kořen (Bistorta major), krvavec lékařský 
(Sanguisorba officinalis), blatouch bahenní (Caltha palustris), tužebník lékařský (Filipendula 
ulmaria), pcháč zelinný (Cirsium oleraceum), p. potoční (C. rivulare) aj.). Na vysychavých místech na 
těžkých půdách navazuje na pcháčové louky vegetace bezkolencových lu. I v těchto společenstvech se 
uplatňují jako dominanty trávy (bezkolenec modrý (Molinia caerulea), kostřava červená (Festuca 
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rubra), psárka luční aj.), z dvouděložných bylin jsou to pak typické druhy hladýš pruský, olešník 
kmínolistý (Selinum carvifolia), čertkus luční (Succisa pratensis) aj.). 

Dalším významným fenoménem PR jsou vodní plochy a na ně navazující litorální společenstva. Ty se 
vyskytují především ve zhlaví rybníka Bažantnice (rybník je jinak bez vegetace). Na pravém břehu se 
jedná o rákosiny, na levém břehu a dále směrem na jihovýchod převažuje vegetace vysokých ostřic. 
Typickým znakem těchto společenstev je vysoký vzrůst a monodominantní charakter fytocenóz. Lesní 
a křovinná vegetace má v PR podobu středně starých porostů, dá se předpokládat, že většina z nich 
vznikla po upuštění hospodaření na loukách v druhé polovině 20. století. Především podél Cerhovky 
se nachází souvislý pás lesa. Přímo na březích se vyvinuly olšovo-jasanové porosty s charakterem 
lužního lesa. 

Mimo zvláště chráněných druhů rostlin se v PR nacházejí další vzácné druhy červeného seznamu ČR 
(Grulich 2012): ostřice přioblá (Carex diandra), o. Hartmanova (C. hartmanii), o. latnatá 
(C. paniculata), škarda měkká čertkusolistá (Crepis mollis subsp. hieracioides), tajnička rýžovitá 
(Leersia oryzoides), vrba rozmarýnolistá (Salix rosmarinifolia), kozlík dvoudomý (Valeriana dioica). 

K typickým druhům mokřadů a vodních ploch patří užovka obojková (Natrix natrix), ještěrka živorodá 
(Zootoca vivipara), čírka obecná (Anas crecca), moták pochop (Circus aeruginosus), chřástal vodní 
(Rallus aquaticus), ledňáček říční (Alcedo atthis), bramborníček hnědý (Saxicola rubetra), hýl rudý 
(Carpodacus erythrinus) a moudivláček lužní (Remiz pendulinus). Ve vodním toku Cerhovka je 
významný především výskyt střevle potoční (Phoxinus phoxinus).  

(http://www.ochranaprirody.cz) 

 

SVATOMARIÁNSKÉ ÚDOLÍ 

 

Obr. 8-6 Svatomariánské údolí 
(foto: http://www.ochranaprirody.cz) 
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Přírodní rezervace Svatomariánské údolí je jednou z nejmladších rezervací na území Železných hor, 
nachází se v nadmořské výšce 394 – 410 metrů. Důvodem vyhlášení rezervace a předmětem ochrany 
je přírodě blízký charakter utváření koryta řeky Doubravy a výskyt dobře zachovalých lužních 
jasanových olšin v navazující nivě. V území se vyskytují vzácné a zvláště chráněné druhy rostlin 
a živočichů. Údolí má celkovou rozlohu 13,5 hektaru a zahrnuje 2,5 kilometru toku řeky Doubravy 
v její přirozené podobě. Na vstupu do Svatomariánského údolí se pak nachází budova Svatomariánské 
brusírny skla, díky které toto údolí získalo svůj název. Brusírna skla zde vznikla na konci 19. století. 

Ve vlastním korytu Doubravy je dosud zachována řada aktivních korytotvorných procesů (hloubková 
a boční eroze, větvení koryta, tvorba břehových nátrží). Celé území má zajímavý geologický 
i geomorfologický charakter. Severní, plochá část údolí je budována křídovými sedimenty 
s jemnozrnými jílovitými pískovci a prachovitými slínovci, jižní část se strmějším břehem tvoří 
přeměněné horniny kutnohorského krystalinika, zejména dvouslídné migmatity a ortoruly s vložkami 
biotitické až svorové ruly. 

V olšinách podél řeky se objevují časně jarně kvetoucí sněženka podsněžník (Galanthus nivalis) 
a bledule jarní (Leucojum vernum), později nápadná měsíčnice vytrvalá (Lunaria rediviva). Na březích 
Douvbravy je hojná mohutná trsnatá ostřice banátská (Carex buekii). Na svazích nad levým břehem 
jsou mezi kulturními porosty smrku pěkně vyvinuté porosty černýšových dubohabřin s hojnými lípami 
(velkolistou i srdčitou), místy se objevuje javor klen. Bylinnému podrostu místy dominuje bažanka 
vytrvalá (Mercurialis perennis), vzácně lze nalézt lilii zlatohlavou (Lilium martagon). 

Lokalita je bohatá také na chráněné a ohrožené druhů živočichů, např. vranku obecnou (Cottus gobio), 
užovku obojkovou (Natrix natrix), čápa černého (Ciconia nigra), ledňáčka říčního (Alcedo atthis) či 
vydru říční (Lutra lutra). 

(http://libice.vladas.cz) 

 

CHUCHELSKÁ STRÁŇ 

 

Obr. 8-7 Chuchelská stráň 
(foto: Z. Růžičková, http://www.ochranaprirody.cz) 

 

Přírodní památka se nachází na severním okraji obce Chuchel na jihozápadním úpatí masivu 
Železných hor. Rozprostírá se na cca 650 m dlouhé opukové terase s jižní orientací v nadmořské výšce 
390 – 410 m.n.m. 

PP Chuchelská stráň je součástí v krajině znatelného svahu s odlišnou geologickou stavbou, 
nazývaného Dlouhá mez, který vybíhá z Polabí (od Kolína a Starého Kolína) až po rybník Velké 
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Dářko ve Žďárských vrších. Geologické podloží tvoří opukové sedimenty svrchní třídy. Svrchotřídové 
sedimenty nasedají na tvrdý podklad ohebského krystalinika. Opuka (písčité slínovce) je usazená 
hornina, která vznikla z nejjemnějších jílových a prachových částic usazených na mořském dně. 
Obsahuje také mikroskopickou příměs jehlic křemitých hub.  

Území i jeho okolí patří mezi sesuvná místa na západním hřbetu Železných hor. Vyvinuly se zde 
pseudogleje (typický a kambický) a gleje (typický a pseudoglejový), na svazích pararendzina 
kambizemní a kambizem typická. Přírodní památka náleží do oblasti s převážným výskytem hnědé 
půdy kyselé. Původní vegetací byly listnaté lesy (dubohabrové až horské bučiny). Jako matečný 
substrát se uplatňují horniny skalního podkladu (žuly, ruly, pískovce, břidlice, opuky atd.). Tyto půdy 
jsou vázány většinou na členitý reliéf – svahy, vrcholy, hřbety apod. 

Na území přírodní památky se nachází ekosystémy semixerotermních trávníků ( svazu Bromion 
erecti), kde se jedná hlavně o širokolisté suché trávníky s převládající válečkou a ovsíkem, 
a xerotermní křoviny (svazu Prunion spinosae) s převládající trnkou obecnou. Květena přírodní 
památky Chuchelská stráň má rozmanitý, přirozený, teplomilný ráz. Nejhojnější je zde svída krvavá 
(Cornus sanguinea), která i bohatě zmlazuje, dále růže šípková (Rosa canina), trnka obecná (Prunus 
spinosa), brslen evropský (Euonymus europaeus) a hloh křivokališný (Crataegus praemonticola). 

Dominantním druhem v trávnících je válečka prapořitá (Brachypodium pinnatum), ale také ovsík 
vyvýšený (Arrhenatherum elatius). Společenstvo je poměrně druhově pestré. Z teplomilných druhů je 
zde hojná čičorka pestrá (Securigera varia), chrpa čekánek (Centaurea scabiosa), šalvěj přeslenitá 
(Salvia verticillata), divizna černá (Verbascum nigrum), pryšec chvojka (Euphorbia cyparissias), 
chrastavec rolní (Knautia arvensis), třezalka tečkovaná (Hypericum perforatum), klinopád obecný 
(Clinopodium vulgare), bukvice lékařská (Betonica officinalis), řepík lékařský (Agrimonia eupatoria), 
jahodník trávnice (Fragaria viridis), svízel syřišťový (Galium verum), vičenec ligrus (Onobrychis 
viciifolia), krvavec menší (Sanguisorba minor), mochna jarní (Potentilla tabernaemontani), jehlice 
trnitá (Ononis spinosa). Vzácně se zde vyskytují úročník bolhoj (Anthylis vulneraria), jetel prostřední 
(Trifolium medium) a pcháč bezlodyžný (Cirsium acaule), který patří spolu s jilmem (Ulmus minor) 
k druhům zařazeným v Červeném seznamu. 

Živočišná společenstva jsou vázána na suché stráně s teplomilnými společenstvy. Zoologické 
průzkumy byly zaměřeny především na monitoring brouků a motýlů s denní aktivitou. V roce 2010 
bylo na lokalitě nalezeno a doposud determinováno 101 druhů brouků (Coleoptera), jeden druh 
chráněný – zlatohlávek tmavý (Oxythyrea funesta). Také byly nalezeny dva druhy zařazené 
v Červeném seznamu bezobratlých ČR: Agrilus cyanescens Ratzeburg a Trachys fragariae Brisout de 
Breneville. Mimo tyto zmíněné druhy byly nalezeny i nehojné, mnohé bioindikačně významné 
fytofágní druhy jako jsou např. Furcipus rectirostris a Agriotes acuminatus. Výskyt motýlů byl v roce 
2010 prokázán v počtu 28 druhů z toho jeden druh – otakárek fenyklový (Papilio machaon) – je 
chráněn zákonem jako ohrožený druh. Společenstvo denních motýlů v přírodní památce je tedy 
poměrně chudé. Mezi nejhojnější měkkýše vyskytující se na této opukové hraně patří Vallonia 
pulchella, Aegopinella minor, Pisidium casertanum, Vitrina pellucida, Cecilioides acicula a Punctum 
pygmaeum. 

(http://www.ochranaprirody.cz) 

 

SPÁLAVA 

Území se nachází na hlavním hřbetu Železných hor, v rámci kterého vystupuje hřebínek s podélnou 
osou orientovanou ve směru severovýchod-jihozápad.Předmětem ochrany PR jsou přírodě blízká 



Rebilance zásob podzemních vod                             ID EIS 10051606-SFŽP 
 

128 

 

společenstva květnatých a acidofilních bučin, prameništích jasenin a suťových bažankových jasenin a 
na ně vázané vzácné druhy živočichů. Geologické podloží je budováno metamorfovanými horninami 
kutnohorského krystalinika, zejména migmatity, pararulami, rulami a fylity, zajímavý je výskyt 
serpentinitu neboli hadce. Svahy hřebenu jsou orientovány severozápadně, západně, jižně a 
jihovýchodně. Ve vrcholové části severozápadních a západních svahů vystupují na povrch skalní 
výchozy, probíhající zhruba rovnoběžně s podélnou osou hřebenu. V severozápadní části lokality se 
nachází asi 3 m vysoká osamocená skála, vzniklá mrazovým zvětráváním původního mrazového 
srubu, v geomorfologické terminologii označovaná jako „tor“. 

 

 

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

 

Vegetace je tvořena kyselými a květnatými bučinami, suťovými lesy, bažankovými a prameništními 
jaseninami a z podstatné části zejména v okrajových partiích také kulturními porosty smrku ztepilého 
(Picea abies) s příměsí borovice lesní (Pinus sylvestris) a modřínu opadavého (Laryx decidua). 
Bylinné patro je poměrně chudé, výskyt zvláště chráněných druhů rostlin zde nebyl zaznamenán. Ve 
stinných humózních lesích lze nalézt např. kopytník evropský (Asarum europaeum) nebo bažanku 
vytrvalou (Mercurialis perennis), ve skalních sutích jsou hojné kapradiny jako papratka samičí 
(Athyrium filix-femina), na živinami bohatých bázích svahů jsou rozsáhlé porosty netýkavky 
nedůtklivé (Impatiens noli-tangere), v lesních okrajích a světlinách lze spatřit zvonek okrouhlolistý 
(Campanula rotundifolia) nebo zvonek kopřivolistý (Campanula trachelium), v lesních prameništích 
např. ostřici oddálenou (Carex remota) či mokrýš střídavolistý (Chrysosplenium alternifolium). 

V území pravidelně hnízdí 1 pár výra velkého (Bubo bubo). Staré bukové lesy s doupnými stromy 
hojně využívají dutinoví ptáci, pravidelně zde hnízdí kolem 8 párů holuba doupňáka (Columba oenas) 
nebo 2-3 páry lejska malého (Ficedula parva). Lovit do rezervace létá krahujec obecný (Accipiter 
nisus) a jestřáb lesní (Accipiter gentilis). 

(http://www.ochranaprirody.cz) 
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BĚSTVINA 

Jedna z nejznámějších lokalit páchníka hnědého, příklad typu staré kulturní krajiny s rybníky 
a solitérními listnáči. EVL se nachází cca 1,1 km západně od obce Běstvina, asi 5 km SZ od Sečské 
přehrady. V centrální části EVL se nachází rybník Šanda a kulturní smíšené a smrkové lesní porosty. 
Na mezích a podél cest v severní a východní části a na hrázi rybníka Šanda se nachází aleje a solitéry 
starých ovocných a listnatých stromů, zejména jabloní, dubů a lip. Územím protéká Běstvinský potok 
a jeho bezejmenný levostranný přítok, který přitéká do území z jihu a jihovýchodu z Hlubošského 
a Zástodolního rybníka a napájí rybník Šanda. Reliéf je slabě rozčleněný, rovinatý s nadmořskou 
výškou 306 - 324 m n. m. 

 

Obr. 8-9 Hlubošský rybník 
(foto: Petr Skala, mapy.cz) 

 

Geologické podloží EVL tvoří na většině území paleozoické až proterozoické granulity, ve východní 
části zasahují do území křídové prachovce, křemenné pískovce a jílovce. Na jihozápadě území poblíž 
kóty 324 m n. m. vystupuje k povrchu čočka paleo- až proterozoického hadce. Na větší části území 
jsou však podložní horniny překryty čtvrtohorními písčito-hlinitými a podél toků nivními sedimenty. 
V jihozápadní části převažuje kambizem modální a kambizem mesobazická, v severní části pseudoglej 
modální, okolí vodních ploch a toků glej modální a fluvizem glejová. 

 

BĚSTVINA - KRYPTA 

Regionálně významné zimoviště vrápence malého (Rhinolophus hipposideros). Čtvrté nejvýznamnější 
zimoviště ve východních Čechách (v posledních letech více jak 200 ex). Krypta kostela je umístěna 
pod hlavní lodí. Vstup pro vrápence malé je umožněn větracími průduchy, jinak je prostor uzavřen.  
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9. STŘETY ZÁJMŮ 

Maximální povolené odběry podzemních vod ve výši 80 l/s v HGR 4330 představují 53 % hodnoty 

stanoveného využitelného množství těchto vod (stav k 1.1.2013).  

Do velké části území zasahuje od severovýchodu velkoplošně chráněné území (Obr. 9-1) - CHKO 

Železné hory. Některé malé části území náležejí I. zóně této chráněné krajinné oblasti. Tato území se 

zpřísněným režimem ochrany byla v některých místech vyhlášena z důvodu ochrany na vodu 

vázaných ekosystémů.  

Na území HGR 4330 se neuplatňují žádné střety zájmů ve vztahu k ochranným pásmům přírodních 

léčivých zdrojů nebo přírodních minerálních vod. 

 

 

 
 

Obr. 9-1: Situace HGR 4330 Dlouhá mez – severní část  

se zobrazením hranic velkoplošných chráněných území, hlavních jímacích zdrojů a navržených monitorovacích 
objektů. 

 

Způsob hospodaření ve vyhlášených ochranných pásmech je upraven stanovenými podmínkami 

v příslušných povoleních odběrů vod. Případné újmy vyplývající z omezení ve způsobu hospodaření 
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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 nepodléhalo 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. 

V HGR 4330 byly v minulosti a v neposlední řadě v letním období 2015 evidovány střety zájmů, které 

byly způsobeny zvýšeným odběrem v klimaticky a hydrologicky nepříznivém období.  

V létě 2015 z důvodu nižších srážkových úhrnů v předchozím období byl deficit dodávané vody Vak 

Havlíčkův Brod z gravitačních zdrojů doplňován ve významnější míře i čerpáním z jímacích vrtů. Na 

lokalitě Suchá (obec u Libice nad Doubravou) došlo v krátkém letním období při zvýšeném odběru 

z vrtů SU-1, BS-1 a BS-2 ke krátkodobému vysušení potoka Bárovka. Odběr byl následně upraven a 

došlo k obnovení průtoku v Bárovce. Dle výsledků zaměření hladin v jímacích vrtech kolektoru A 

v září 2015 byl zjištěn pokles hladin vody, který se projevil poklesem oproti údajům o hladině 

z období převážně 80. – 90. let minulého století až o 8 m – 10 m. Průběh hydroizohyps dle 

hydraulického modelu (údaje z 80. – 90. let) na Obr. 9-2a hydroizohyps konstruovaných z  údajů 

z období září 2015 je uveden na Obr. 9-2 

. 

 

Obr. 9-2: Průběh hydroizohyps kolektoru A ve vodárensky významné části rajonu. Zpracováno dle údajů z 80. – 

90. let 
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Obr. 9-3: Průběh hydroizohyps kolektoru A ve vodárensky významné části rajonu. Zpracováno dle údajů ze září 

2015 

 

Pro eliminaci dopadu jímání podzemních vod na zachování minimální průtoku  v Bárovce a 

Blatnickém potoce doporučujeme zavedení institutu minimální hladiny podzemních vod. Výše 

odběru v jímacím území Kladruby – Suchá (vrty SU-1, BS-1, BS-2, BS-1A  a jímacím území Předboř 

(vrty řady H, studna Lihovarka) by se řídila dle úrovně hladiny vody v referenčním monitorovacím 

objektu. Pro tento účel navrhujeme monitorovací vrt 4330_01A Kladruby (Lhůta) u Libice), který 

byl vybudován v rámci projektu Rebilance. Poklesový trend hladiny v tomto období je dokumentován 

na Obr. 9-4. Z důvodu časové prodlevy realizace monitorovacích vrtů byl v blízkém okolí vytipován 

vrt Lány SA-1, který je reprezentativní pro monitorování režimu cenomanské zvodně. Na vrt byl 

osazen datalogger již v květnu 2013, získaná data byla použita pro hodnocení režimu kolektoru A v 

HGR Dlouhá Mez, severní část. Na Obr. 9-4 je uvedeno grafické vyhodnocení vývoje úrovně hladiny 

podzemní vody ve vrtu SA-1. 
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Obr. 9-4: Režimní měření hladiny v rajonu Dlouhá mez – severní část na vrtech projektu 

 

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 4330 Dlouhá Mez – severní část 

uvádí Tabulka 9-1 a vychází dle poskytnutých údajů vodoprávním úřadem Chotěboř. 

 

Tabulka 9-1: HGR 4330 Dlouhá mez – severní část – vyhlášené ochranné režimy 

Prameniště Maleč – Jeníkovec – 

Blatnice – Předboř – Lhůta – 

Kladruby  

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

stupně vnější 

Rozhodnutí ONV ze dne 29.12.1988 (č. 

j. Vod. 2117/88-Ji) 

Jeřišno, zdroj pitné vody, prameniště 

1, 2  

PHO 1. stupně, 2. stupně  Rozhodnutí OkÚ ze dne 17.10.1994 (č. 

j. Vod. 1292/94-B) 

 

Stanovená ochrana vodních zdrojů je dle dostupných materiálů dostačující a dle našeho názoru 

naddimenzovaná v případě prameniště Maleč – Jeníkovec – Blatnice – Předboř – Lhůta – Kladruby. 

Doporučujeme provést revizi těchto ochranných pásem, která byla vyhlášena v roce 1988. Aktuálně 

platná OP je možné zobrazit na internetové adrese: http://geoportal.kr-

vysocina.cz/web/Map/Map1/DIBAVOD 

 

 

http://geoportal.kr-vysocina.cz/web/Map/Map1/DIBAVOD
http://geoportal.kr-vysocina.cz/web/Map/Map1/DIBAVOD
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Znečištění podzemních vod 

Ve zprávě „Kontaminace podzemních vod ve vybraných hydrogeologických rajonech“ (Prachalová, 

2015) je uvedeno plošné znečištění ze zemědělství (dusičnany a pesticidy), atmosférické depozice a ze 

starých kontaminovaných míst (zátěží).  

Plošné znečištění dusičnany ze zemědělství se  považovalo za významný zdroj znečištění každou 

pracovní jednotku (v tomto případě tedy hydrogeologický rajon), ve kterém činí podíl intenzivně 

využívané zemědělské půdy alespoň 50 % plochy. Dusičnany v podzemních vodách byly hodnoceny 

jednak z dat sledování jakosti podzemních vod ČHMÚ za období 2007 – 2012 a jednak z dostupných 

dat o jakosti odběrů podzemních vod za stejné období. Objekt byl považován za nevyhovující, pokud 

alespoň jedna tato charakteristická hodnota přesáhla limit pro pitnou vodu (50 mg/l).  

Pokud alespoň jeden objekt ČHMÚ nebo odběr podzemních vod nad 5 l/s (vydatnost se vztahuje na 

skutečně čerpané množství za celé hodnocené období) byl považován za nevyhovující, je celá pracovní 

jednotka (hydrogeologický 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 (34 objektů, 50 % 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 ( 2 objekty ČHMÚ, 50 % 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 4330 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 a pesticidů. 

V rajonu 4330 se nevyskytují staré ekologické zátěže.  

Trendy v rajonu 4330 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 
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Tabulka 9-3: Chráněná ložisková území dle registru ČGS (Surovinový informační systém) 

ID Název Surovina 

4970001 Maleč u Chotěboře Cihlářská surovina 

12750000 Běstvina Fluorit-barytová surovina 

 

Těžba stavebního kamene nemá vliv na hydrogeologické poměry v rajonu. 

 

Obr. 9-5: Ložiska a dobývací prostory na území HGR 4330 (Surovinový informační systém ČGS) 
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10. PŘÍRODNÍ ZDROJE A VYUŽITELNÉ MNOŽSTVÍ 

PODZEMNÍCH VOD 

 

Plocha HGR 4330 činí 60,3 km
2
. Z této celkové plochy území je povrch horninového masivu tvořen 

na území o rozloze 35,5 km
2
 svrchnokřídovými uloženinami (59 %) a na území o rozloze 24,8 km

2
 je 

horninový masiv budován horninami krystalinika (41 %). Střední nadmořská výška terénu má hodnotu 

478,9 m n. m. Průměrný dlouhodobý roční úhrn srážek činí 779 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 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, 
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odběrech a hladinách podzemních vod z dvouletého monitorovacího období. Přírodní zdroje HGR 

4330 byly stanoveny hodnotou 206 l/s s tím, že do bilančního celku nebyla zahrnuta severní část HGR 

4330 od Jeřišna po Třemošnici. To odpovídá hodnotě specifického odtoku 3,15 l/s.km
2
. Vodárenské 

odběry v rámci uvedené hodnoty přírodních zdrojů činily 79 l/s, z toho převáděné odběry mimo území 

rajon činily 47 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 vod za období 1987 až 2010 činil 37 l/s. Povrchové zdroje 

nejsou využívány. Odběr podzemních vod vykazuje za shora uvedené období celkově mírně sestupný 

trend s tím, že od poloviny první dekády nového století se odběry postupně zvyšují na hodnoty blízké 

jejich maximům z přelomu osmdesátých a devadesátých let.  

Archivní údaje o přírodních zdrojích, využitelném množství a odběrech podzemních vod jsou pro 

území HGR 4330 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 

4330 (bez nejsevernější 

části území) 

47 [3] 206 – – 79 

4330 60 HG rajonizace** 168    

4330 60,3 ČHMÚ 173    

* - 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). 

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

zabezpečenost množství l/s 

50 % 270 

80 % 190 

 

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 240 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 270 l/s za třicetiletí 1981 – 

2010. Z této hodnoty náleží orientačně podíl 70-110 l/s kolektoru A, 60-100 l/s krystaliniku, 100 

kolektoru C. 

 

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 150 l/s. Stanovená hodnota využitelného množství je přibližně trojnásobná oproti nejvyššímu 

celkovému ročnímu odběru podzemních vod z území HGR 4330 dosaženému na konci osmdesátých 

let minulého století. Zároveň je tato hodnota využitelného množství o 15 % 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 4330 s vyhlášeným ochranným režimem  krajiny na 

úrovni blízké současnému stavu (I. až III. zóna CHKO Železné hory,  ochrana 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 podzemní vody dřívější průmyslovou činností v oblasti města 

Třemošnice 

d) neurčitost v rozsahu znečištění podzemní vody dřívější zemědělskou činností v nižších polohách 

HGR 4330 (dusičnany, pesticidy). 

 

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.km
2
 na území HGR 4330. 
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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 referenčních vodoměrných stanicích Doubrava – Bílek a Doubrava – 

Spačice za období 1981 – 2010. Přepočet výsledků z plochy referenčního povodí na plochu HGR 4330 

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 z mezipovodí vymezeného dvěma referenčními vodoměrnými stanicemi 

Doubrava – Bílek a Doubrava – Spačice za období 1971 – 2010. Přepočet z plochy povodí na území 

HGR 4330 byl učiněn na základě korelačních vztahů mezi referenčními vodoměrnými stanicemi 

Doubrava – Bílek a Doubrava – Spačice a dalšími analogonovými profily rajonu Běstvinský potok – 

Běstvina a Nejepínský potok – Jeřišno. Korelační vztahy byly sestaveny na základě výsledkového 

souboru časově shodných přímých měření průtoků v těchto profilech v dřívějších desetiletích a 

v uplynulých třech letech v rámci aktivity 3 řešeného úkolu. Bilanční průtoky na Cerhovce 

v hraničním profilu Podmoklany byly převzaty ze zprávy pro rajon HGR 4320. 

Odběry podzemních vod činí na území rajonu v průměru 37 l/s, což odpovídá podílu  14 % ve 

vztahu k mediánu přírodních zdrojů. Odběry měly ve sledovaném období 1987 – 2010 na území HGR 

celkově setrvalý trend. Převáděné odběry podzemních vod z území HGR 4320 do jiných 

hydrogeologických rajonů (HGR 6520, HGR 6531 a HGR 6532) činily 20 l/s až 30 l/s představovaly 

tak významnou část čerpaného množství. 

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 40 % až 60 %. Příčinami tohoto nesouladu jsou zejména absence hydrologických 

měření ve všech částech hydrogeologického rajónu při dřívějších bilančních výpočtech a v menší míře 

nezohlednění podílu převáděných odběrů podzemních vod mimo HGR 4330 na tvorbě přírodních 

zdrojů.  

Přírodní zdroje podzemních vod v dílčí dekádě 2001 až 2010 jsou srovnatelné se základním bilančním 

obdobím 1981 – 2010. 

 

Tabulka 10-4: Přírodní zdroje podzemních vod z území HGR 4330 za období 1981–2010 

odtoková zabezpečenost 

% 

QZ Qodb Pz Pz/A 

l/s l/s l/s l/s/km2 

50 240 30 270 4,48 

80 160 30 190 3,15 

90 120 30 150 2,49 

95 100 20 120 1,99 

Vysvětlivky: Qz – základní odtok; Qodb – podzemní vody převáděné mimo území HGR 4270; Pz – přírodní zdroje 

podzemních vod; A – plocha rajonu 60,3 km2 
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Tabulka 10-5: Přírodní zdroje podzemních vod z území HGR 4330 za období 2001–2010 

odtoková zabezpečenost 

% 

Qz Qodb Pz Pz/A 

l/s l/s l/s l/s/km2 

50 250 30 280 4,64 

80 170 30 200 3,32 

90 130 20 150 2,49 

95 100 20 120 1,99 

 

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

zabezpečenosti v HGR 4330 za období 1981 – 2010 

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

Pz  přírodní zdroje (l/s) 332 374 468 356 247 196 239 193 177 180 186 303 270 

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. 

Monitorovací vrt ČHMÚ VP0365 (Čečkovice u Jeřišna) je neúplný a neodráží spolehlivě prostorový 

režim hladin podzemních vod v hydrogeologické jednotce jako celku. Proto monitorování hladin 

podzemních vod na území HGR 4330 doporučujeme nahradit dvěma novými hydrogeologickými vrty 

v Kladrubech – Suché: 4330_01A, 4330_01C, které byly vybudovány v rámci projektu - Tabulka 5-1.  

Pro obnovení minimálních průtoků v potocích Bárovka a Blatnický potok na úroveň před 

intenzivním odběrem podzemních vod v jímacím území Kladruby – Lány doporučujeme pro toto 

jímací území zavést institut 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 270 

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 

150 l/s. Bylo stanoveno jako 90procentní kvantil přírodních zdrojů podzemních vod. 

Stanovená hodnota využitelného množství je přibližně trojnásobná oproti nejvyššímu 

celkovému ročnímu odběru podzemních vod z území rajonu dosaženému na konci 

osmdesátých let minulého století. Zároveň je tato hodnota využitelného množství o 15 % nižší 

než nejnižší měsíční hodnota přírodních zdrojů podzemních vod v oboru mediánu. 

 Maximální povolené odběry podzemních vod ve výši 80 l/s v rajonu představují 53 % hodnoty 

stanoveného využitelného množství těchto vod pro referenční období. 

 Odběry podzemních vod činí na území rajonu v průměru 37 l/s, což odpovídá podílu 14 % ve 

vztahu ke stanoveným přírodním zdrojům. Povolené odběry podzemních vod  jsou téměř 

čtyřikrát vyšší než skutečné odběry za bilanční období. 

 Převáděné odběry podzemních vod z území HGR 4330 do HGR 6520,  HGR 6531 a HGR 

6532 činily 20 l/s až 30 l/s a představovaly tak významnou část čerpaného množství 

podzemních vod.  

 Pro obnovení minimálních průtoků v tocích Barovka a Blatnický potok na úroveň před 

intenzivním odběrem podzemních vod v jímacím území Kladruby – Lány je vhodné pro toto 

jímací území zavést institut minimální hladiny. 

 Pro sledování přírodních zdrojů podzemních vod na území rajonu je vhodné využít dva nové 

hydrogeologické vrty 4330_01A a 4330_01C Kladruby (Lhůta) u Libice, které byly 

vybudovány v rámci projektu Rebilance zásob podzemních vod. 
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