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Hydrogeologická rajonizace České republiky
Hydrogeological Zones of the Czech Republic

Miroslav olMer1, Zdeněk HerrMann3, renáta kadlecová2, Hana PrcHalová1, Jiří Burda2, Jan Čurda2, ZuZana kreJČí2, 
Jaroslav skořePa3, ludMila Hartlová4, eMil MicHlíČek4

Předloženo 27. dubna 2006
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olMer, M. – HerrMann, Z. – kadlecová, r. – PrcHalová, H. et al. (2006): Hydrogeologická rajonizace České republiky. – Sbor. geol. 
Věd, Hydrogeol. inž. Geol., 23, 5–32.

Abstrakt: Rozčlenění území do rajonů podzemních vod má na území bývalého Československa, později České republiky, již čtyři-
cetiletou tradici. První hydrogeologické rajony byly vymezeny v povodí Labe jako aktivní území vhodná pro průzkum v roce 1959. 
Od té doby se principy rajonování postupně vyvíjely jednak podle účelu, kterému měly rajony sloužit, a jednak podle stupně poznání 
geologické stavby a oběhu podzemních vod.
První rajonizace byla zpracována v roce 1965 pro území Československa spolu s hydrogeologickou mapou v měřítku 1 : 500 000. Rajo-
ny byly vymezeny jako hydrogeologické struktury a odlišeny převážně podle stratigrafického hlediska. Toto pojetí hydrogeologických 
rajonů jako základu pro vodohospodářské bilancování bylo prvním počinem ve světovém měřítku. 
Počátkem sedmdesátých let minulého století v rámci novelizace Státního vodohospodářského plánu (SVP) proběhla aktualizace rajoni-
zace 1965 pro území České republiky. Rajonizace 1973 byla založena na zákresech Hydrogeologických map SVP v měřítku 1 : 200 000, 
které umožňovaly využitím proužkové metody a plošného vybarvení zobrazit až dva nad sebou ležící zvodněné kolektory. Při rajonizaci 
byly již zohledněny výsledky hodnocení zdrojů podzemních vod, odlišení přírodních a využitelných zdrojů a hydrologické aspekty 
oběhu a souvislosti mezi základním, povrchovým a celkovým odtokem. 
V letech 1981–1985 bylo ukončeno vyhodnocení převážné části potenciálně vodohospodářsky významných území republiky v rámci 
regionálních hydrogeologických průzkumů. Jejich výsledky vedly k další aktualizaci rajonizace. Rajonizace 1986 zavedla nové, bilanč-
ně vyhovující členění území republiky. Přistoupilo se k vyjádření zcela obdobnému jako u geologických map zakrytých, kdy byla dána 
přednost zvodněným mladším pokryvným útvarům, pokud měly hydrogeologický význam a nebyly v přímé souvislosti se zvodněním 
překrytého kolektoru.
Na začátku 21. století a zejména po vydání nového vodního zákona č. 254/2001 Sb. již verze 1986 neodpovídala technickým zpracová-
ním a měřítkem ani nevyhovovala požadavkům z odborných hledisek. Proto byla v rámci projektu VaV/650/4/02 provedena její revize 
a aktualizace, která vycházela především z výsledků posledních regionálních a lokálních hydrogeologických a geologických průzkumů, 
hydrologických studií, zkušeností s bilancí podzemních vod a souvisejících evidencí, které jsou soustavně vedeny od 70. let minulého 
století. Zároveň došlo k maximálnímu sblížení hydrogeologických rajonů a útvarů podzemních vod, jejichž vymezení jako základních 
jednotek pro potřeby vodohospodářského plánování a hodnocení kvantitativního a chemického stavu vyžaduje Rámcová směrnice EU 
pro vodní politiku 2000/60/ES. Nově navržené rajony z kvantitativního hlediska odpovídají útvarům podzemních vod, vymezeným 
podle přírodních podmínek. Vymezení hydrogeologických rajonů v zásadě vychází ze zavedeného systému jejich členění a značení 
v rajonizaci 1986. 
Rajonizace 2005 je zpracována v geografické vrstvě s podrobností 1 : 50 000 ve dvou úrovních. První úroveň reprezentuje hydrogeolo-
gické rajony tak, jak budou součástí informačního systému veřejné správy, druhá úroveň vrstvy rajonů obsahuje informace o lineárních 
částech hranic jednotlivých rajonů. Zvolenou technologií se odstranilo rozdělení nebo omezení podložních rajonů, k němuž docházelo 
při překrývání v jednovrstevném kartografickém zákresu.
Technologie GIS umožnila vyjádřit hydrogeologické rajony prostorově ve třech vrstvách:
základní vrstvě, která pokrývá celé území ČR, s rajony v terciérních a křídových pánevních sedimentech, paleogenních a křídových 
sedimentech Karpatské soustavy, sedimentech svrchní křídy, sedimentech permokarbonu a v horninách krystalinika, proterozoika 
a paleozoika, 
svrchní vrstvě zahrnující oblast kvartérních a propojených kvartérních a neogenních sedimentů a jizerský coniac a 
vrstvě bazálního křídového kolektoru v oblasti Pojizeří, povodí Ploučnice a pravostranných přítoků Labe.
Jednotná úroveň hydrogeologické rajonizace je zajištěna důsledným uplatňováním nadřazenosti hydrologického a bilančního hlediska 
nad hlediskem geologické a hydrogeologické mapy. Nelze ji tedy chápat jako zpřesňování hydrogeologického mapování.

1 Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. M., Podbabská 30, 160 62 Praha 6
2 Česká geologická služba, Klárov 3/131, 118 21 Praha 1
3 Aquatest, a. s., Geologická 4, 152 00 Praha 5
4 GEOtest, a. s., Šmahova 112, 659 01 Brno
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1. Úvod

Rozčlenění území bývalého Československa, později 
Čech a Moravy a Slezska, do rajonů podzemních vod 
– tzv. hydrogeologická rajonizace – má v našich pod-
mínkách dlouhou, čtyřicetiletou tradici. Od původního 
záměru vytvořit podklad pro orientaci hydrogeologic-
kého průzkumu se v polovině šedesátých let minulého 
století přistoupilo ke zpracování hydrogeologické mapy 
s rajony podzemních vod pro území Československa 
v přehledném měřítku 1 : 500 000. Ukončení edice 
základních geologických map Ústředního ústavu geo-
logického (ÚÚG) umožnilo pak v polovině sedmdesá-
tých let převedení rajonizace do podrobnějšího měřítka 
1 : 200 000, které bylo standardní podrobností pro úkoly 
vodohospodářského plánování a navazujících činností.

Výsledky regionálních hydrogeologických průzku-
mů umožnily a zároveň vyvolaly potřebu aktualizovat 
vymezení rajonů. K němu došlo v polovině osmdesá-
tých let, a to stále v podobě tištěných map v měřítku 
1 : 200 000. S nástupem nových technologií a nároků 
na způsob vedení evidenčních a bilančních souborů se 
ukázala tato podrobnost jako nepostačující. Bylo proto 
nutno zpracovat novou verzi rajonizace, která by v sou-
ladu s ustanovením zákona č. 254/2001 Sb., o vodách 
(vodní zákon) odpovídala nárokům informačního systé-
mu veřejné správy.

„Rajonizace 2005“ představuje kromě promítnu-
tí nových hydrogeologických a vodohospodářských 
poznatků zejména kvalitativní posun v technickém 
zpracování dat a jejich možném využití v informačních 
systémech. Definování hranic rajonů se opírá o dostup-
né geodatabáze s podrobností zákresů hranic odpoví-
dající měřítku 1 : 50 000, která vyhovuje nárokům evi-
dence a dokumentace vodního hospodářství. Přechod 
od klasického kartografického zpracování tištěných 
map k technologii GIS a zobrazení rajonů v elektronic-
ké podobě umožnily odstranit rozdělení nebo omezení 
podložních rajonů a uzavřít proudové systémy podzem-
ních vod. Byly tím vytvořeny podmínky pro přesnější 
bilance vícekolektorových hydrogeologických struktur. 
Nová technologie zpracování umožnila zároveň připo-
jení databází k příslušným rajonům a promítání hranic 
rajonů v různých vrstvách GIS. Současné rajony jsou 
vyjádřeny ve třech navzájem se překrývajících vrst-
vách.

V souvislosti s implementací Rámcové směrnice EU 
pro vodní politiku 2000/60/ES vyvstala potřeba vyme-
zit útvary podzemních vod a definovat jejich vztah 
k rajonům. Hydrogeologické rajony zde poskytly pod-
klad, odborně i prakticky ověřený, na němž bylo možno 
vymezení vodních útvarů provést.

Na edicích hydrogeologických map rajonizace, zpra-
covaných a vydaných v gesci odvětví vodního hospo-
dářství, se postupně podílela řada autorů. Pouze na 
mapě z roku 1967 však byli uvedeni její autoři Ondrej 
Franko, Eugen Kullman, Pavol Pospíšil, Bohumil 
Řezáč, Jaroslav Vrba a jako redaktor Miroslav Olmer. 

U dalších edic z let 1974–76 a 1987 nebylo z rozličných 
důvodů možno jména autorů uvést. Je proto vhodné 
učinit tak při této příležitosti dodatečně. Autory těchto 
edicí byli Milena Hazdrová, Ferdinand Herčík, Zde-
něk Herrmann, Jiří Krásný, Emil Michlíček, Vratislav 
Nakládal, Zdeněk Novák, Miroslav Olmer, Vladimír 
Plešinger, Bohumil Řezáč, Jan Švoma, Miroslav Vilšer, 
Jaroslav Vrba a Miluše Zoubková.

Na těchto edicích se zároveň podíleli buď jako recen-
zenti, nebo z titulu svých funkcí v ústředních orgá-
nech odvětví vodního hospodářství a geologie zejména 
prof. RNDr. Vladimír Homola, CSc., RNDr. Stanislav 
Klír, DrSc., Ing. Miroslav Kněžek, CSc. a Ing. Eugen 
Řehoř.

Významnou osobností, která stála u počátku regio-
nálního hydrogeologického průzkumu v povodí Labe 
a tím i u prvního pokusu vymezení rajonů podzemních 
vod v povodí Labe, byl RNDr. Ing. Karel Zima, CSc.
 
Poděkování

Autoři této publikace děkují paní Mileně  Januškové, 
paní Haně Kratochvílové, Mgr. Evě Kryštofové, 
Ing. Martině Fifernové a Mgr. Renatě Filippi za spolu-
práci při technickém zpracování hranic rajonů a gra-
fických příloh a Ing. Jiřímu Pickovi a Ing. Jiřímu Dla-
balovi za návrh a provedení přiloženého kompaktního 
disku.
Tato verze rajonizace vznikla jako realizační výstup 
projektu VaV/650/4/02, který byl řešen v letech 2002 až 
2005. Zadavatelem úkolu bylo Ministerstvo životního 
prostředí ČR, odborným garantem za odbor ochrany 
vod RNDr. Jan Cepák, jemuž jsou autoři zavázáni za 
účinnou podporu a pochopení.

2. Metodika rajonování

2.1. Principy rajonování

Používané principy hydrogeologického rajonování úze-
mí Československé a později České republiky se postup-
ně vyvíjely jednak podle účelu, kterému měly rajony 
sloužit, jednak podle stupně poznání geologické stavby 
a oběhu podzemních vod. Tématu „rajon“ se dotýká již 
PouBa (1959) při popisu tvorby hydrogeologické mapy, 
kdy se podobné geologické jednotky zařazují do větších 
územních celků – rajonů. Rajonování se v hydrogeolo-
gických mapách neujalo. Naproti tomu se v  inženýr-
skogeologickém mapování běžně sdružovaly geologic-
ké jednotky podle podobných fyzikálních vlastností při 
dělení území na rajony z pohledu vhodnosti k výstavbě 
(ZáruBa – Mencl 1974).

 Účelem vymezení hydrogeologických rajonů nemě-
la být hydrogeologická mapa, ale definování vhodných 
územních jednotek pro činnosti souvisící s vodohospo-
dářským plánováním a organizací hydrogeologického 
průzkumu a oceňování zdrojů podzemních vod. Hydro-
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geologický průzkum organizovaný v rámci hydrologic-
kých povodí narážel na různorodost geologické stavby 
a neuzavřenost oběhu podzemní vody. Proto byl hydro-
geologický rajon pojat jako celek horninového prostře-
dí, který je jednotný ve vztahu k infiltraci a akumulaci 
podzemní vody a v němž převládá určitý typ zvodnění 
a oběhu podzemní vody.

S postupem regionálního hydrogeologického pozná-
ní na přelomu 50. a 60. let minulého století se objevu-
jí první kroky k rajonizaci území, která by vytvořila 
vhodný, odborně podložený podklad pro situování prů-
zkumných akcí. Takovým podkladem bylo vymezení 
oblastí v povodí Labe, které byly označeny jako hydro-
geologicky aktivní a vhodné pro systematický průzkum 
(ZiMa – vrBa 1959). 

V počátcích hydrogeologického rajonování v Česko-
slovensku vyvstala otázka, zda dominantní hlediska pro 
vymezení rajonů budou hydrologická, nebo hydrogeolo-
gická. Hydrologické hledisko navrhoval netoPil (1964). 
Rozhodujícím kritériem pro vymezení rajonů měly být 
typy režimu podzemních vod: krátkodobý, sezonní 
a celoroční podle průběhu dotace podzemních vod. Na 
jeho návrh navázal kříž (1973) a vymezil geomorfolo-
gické regiony s obdobným režimem mělkých podzem-
ních vod. Tento přístup však nebyl vhodný pro složitější 
pánevní struktury s víceletým průběhem dotace a pro 
vodohospodářské účely se nepoužíval.

Stěžejním bodem ve vývoji hydrogeologického rajo-
nování byly práce vrBy (1964, 1965), v nichž využil 
zkušenosti s prvním vymezením hydrogeologických 
rajonů v povodí Labe. Uvedl, že bez poznání geolo-
gické stavby a hydrogeologických poměrů území nelze 
zpracovat rajonizaci podle hydrogeologických hledisek. 
Nastínil a popsal základní metodické principy, na nichž 
byla založena první rajonizace z roku 1965. Tyto prin-
cipy zůstaly v podstatě zachovány i v dalších verzích 
rajonizace, vyvíjely se však podle stupně poznání jak 
hydrogeologických podmínek, tak hydrologie podzem-
ních vod a nároků vodohospodářských činností spoje-
ných s výkonem státní a veřejné správy a plánováním 
v oblasti vod.

vrBa (1965) také zároveň navrhl hierarchii postup-
ného dělení územních celků na hydrogeologické rajony, 
struktury a jednotky. Jako příklad: „Hejšovinská faciál-
ní oblast křídy v severovýchodní části Českého masivu 
je hydrogeologickým celkem, který tvoří hydrogeologic-
ké rajony: polickou pánev a svatoňovický příkop. Rajon 
polické pánve je dělen tektonickou linií regionálního 
významu, tzv. skalským zlomem, na hydrogeologické 
struktury adršpašsko-teplickou a polickou. V adršpaš-
sko-teplické struktuře je několik hydrogeologických 
jednotek: jednotka Adršpašských skal, jednotka teplic-
kých pramenů a jiné.“ Hydrogeologické rajony polické 
pánve a hronovsko-poříčského příkopu, které navrhl, 
jsou dosud platné, dílčí členění rajonů se nevžilo.

Další vývoj hydrogeologické rajonizace se zaměřil 
hlavně na zpřesňování hranic rajonů a zachování ucele-
ného oběhu podzemní vody v rajonu. Hlavním problé-

mem zůstávaly vícekolektorové pánevní rajony, které 
byly vymezeny podle vodohospodářsky nejvýznam-
nějšího kolektoru. V ostatních kolektorech rajonu byla 
hranice vedena napříč proudění podzemní vody. Pouze 
hlavní kolektor měl na rozdíl od ostatních kolektorů 
uzavřený proudový systém. Tento nedostatek nebylo 
možné při mapovém znázornění rajonů odstranit. Řeše-
ní bylo nalezeno až při znázornění rajonů v GIS, kde lze 
znázornit rajony v několika vrstvách nad sebou. 

Rámcová směrnice EU pro vodní politiku 2000/60/
ES (Rámcová směrnice) zavedla a definovala termín 
„útvar podzemní vody“, který převzala česká legisla-
tiva. Jde o vymezitelná soustředění podzemních vod 
v určitém prostředí charakterizované společnou formou 
jejich výskytu nebo společnými znaky hydrologického 
režimu (§ 2 zákona č. 254/2001 Sb.). Vzájemný vztah 
hydrogeologických rajonů a útvarů podzemních vod je 
dán jejich definicemi a lze jej stručně charakterizovat 
tak, že rajon je prostředím oběhu podzemní vody a vod-
ní útvar je podzemní voda v kolektoru. Oba tyto pojmy 
se vzájemně doplňují, a bylo proto v našich podmínkách 
možno plně využít zavedenou hydrogeologickou rajoni-
zaci při implementaci Rámcové směrnice. 

V evropských zemích se přistoupilo k vymezová-
ní určitých hydrogeologických jednotek v souvislos-
ti s potřebou definování útvarů podzemních vod při 
implementaci Rámcové směrnice. V těchto zemích 
nebyly obvykle zkušenosti, které měla ČR s hydroge-
ologickou rajonizací, a proto se otázkami vymezování 
vodních útvarů zabývaly pracovní skupiny. Výsledkem 
jejich činnosti se staly metodické návody – Horizontal 
Guidance (sine 2003a). 

V Anglii, Walesu a v Irsku byla aplikována kritéria 
pro vymezování útvarů podzemních vod v tomto pořadí 
(sine 2003b, allen et al. 2002, kilroy et al. 2005):
– geologické hranice;
– hydrogeologické rozvodnice, které mohou být nahra-

zeny hydrologickými;
– proudové systémy uvnitř kolektoru a popřípadě 

i modelová řešení.
Takové postupy byly rovněž uplatněny modifikova-

ným způsobem v Rakousku s přihlédnutím k tamním 
geologickým podmínkám (PHilliPitscH 2002). Naproti 
tomu na území Německa byla dána přednost hydrolo-
gickému členění i pro vymezení útvarů podzemních 
vod (lawa 2001).

Postupný vývoj ve vymezování hranic hydrogeolo-
gických územních jednotek pro průzkum a bilancování 
podzemních vod v USA je obdobný vývoji hydrogeo-
logické rajonizace tak, jak probíhala v ČR. Nejdříve 
byly vyčleněny provincie či regiony podzemních vod 
na základě geologických a geomorfologických charak-
teristik. Jejich vývoj shrnul HeatH (1984) a vymezil na 
území USA 15 regionů podzemních vod. V rámci regi-
onálního hydrogeologického průzkumu nejvýznamněj-
ších kolektorů v letech 1978–95 bylo na území USA 
vymezeno 25 regionálních kolektorů, ve kterých bylo 
stanoveno množství podzemní vody. Regionální hyd-
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rogeologický průzkum se od roku 2001 v USA opakuje 
(Ground-water resources program), neboť je potřebné  
přehodnotit stanovení množství podzemních vod pod-
le časem změněných podmínek dynamického oběhu 
podzemních vod (logan 2000). Zjišťování velikosti 
odběru podzemní vody (MauPin – BarBer 2005) bylo 
provedeno pro 66 základních kolektorů stanovených 
v rámci tzv. Národního atlasu USA (Miller 2000). Je 
zřejmé, že i v USA vzniká potřeba vymezení hydroge-
ologických celků pro bilancování a průzkum podzem-
ních vod. 

Při probíhajícím průzkumu hydrogeologické pro-
vincie Basin and Range v jz. části USA byl vytvořen 
hierarchický systém územních jednotek pro bilanco-
vání podzemních vod. V provincii bylo vymezeno 344 
dílčích územních jednotek podle geologické struktury 
a povrchového odtoku, ze kterých se skládá 54 prou-
dových systémů uvnitř hydrogeologické provincie 
(anning – koniecZki 2005). Tento způsob hydrogeolo-
gické územní klasifikace je blízký naší hydrogeologic-
ké rajonizaci, a to jak způsobem vymezení, účelem, tak 
i velikostí územních jednotek.

2.2. Hydrogeologická specifika Českého masivu 
a Západních karpat

Výskyt kolektorů, na něž je vázán oběh podzemních 
vod, závisí na geologické stavbě území a stáří hornin. 
Staré geologické útvary jsou zpravidla méně propustné 
než mladší. Obdobně sedimentární horniny jsou zpravi-
dla propustnější než horniny krystalinika.

Na území České republiky jsou vodohospodář-
sky významnými kolektory křídové i mladší horniny 
sedimentárních pánví a kvartérní fluviální sedimenty. 
Výjimečně jsou významnými kolektory i některé pale-
ozoické sedimenty. Naproti tomu horniny krystalinika 
tvoří vodohospodářsky nevýznamné kolektory pouze 
v hloubkově omezené připovrchové zóně periglaci-
álního rozvolnění puklin ve spojení s nezpevněnými 
pokryvnými sedimenty. Výskytu vodohospodářsky 
významných kolektorů se obecně využívá pro vyme-
zení územních jednotek pro bilanci podzemních vod, 
v takovém případě jde tedy o princip geologických hra-
nic hydrogeologických rajonů.

Na velké části území Českého masivu, zejména 
v povodí Vltavy, převládají krystalinické horniny s pří-
povrchovou zónou, jejíž zvodnění není souvislé a hyd-
raulicky spojité na větší vzdálenosti. Proudění pod-
zemní vody v přípovrchové zóně odpovídá konfiguraci 
povrchu terénu a směry proudění podzemní i povrcho-
vé jsou tedy vzájemně velmi blízké, hydrogeologické 
a hydrologické rozvodnice se výrazně neodlišují. Zdro-
je podzemních vod je možné začlenit do bilancování 
povrchových vod. Odběr podzemní vody má přímý 
a definovatelný dopad na průtok v povrchovém recipi-
entu. Podzemní vody, vázané na připovrchovou zónu, 
se vedle krystalinika vyskytují i v území tvořeném 

jinými horninami s velmi nízkou propustností, napří-
klad v křídových izolátorech, v komplexech flyše apod. 
Podzemní voda v připovrchové zóně má v rámci hyd-
rologického povodí uzavřený oběh podzemní vody, a je 
tedy logické vymezovat hydrogeologické rajony podle 
povodí povrchových toků na principu hydrologických 
rozvodnic.

Kolektory však mají z tohoto pohledu zcela odlišný 
charakter oběhu podzemní vody, neboť jsou často zcela 
saturovány podzemní vodou, která tak vytváří souvislé 
vodní těleso hydraulicky spojité na velké vzdálenosti. 
Oběh vody v kolektoru vytváří proudové systémy od 
míst doplňování infiltrací nebo vcezem do míst pří-
rodního nebo umělého odvodnění v drenážní bázi. 
Proudění vody v pánevních strukturách je tak obvykle 
nezávislé na konfiguraci terénu a často i na povrchové 
říční síti.

Oběh vody v jednom kolektoru se může členit do 
několika proudových systémů. V každém proudovém 
systému podzemní vody platí (doMenico 1972), že 
v každém bodě systému má každá molekula vody hyd-
raulický potenciál k pohybu směrem do místa odvodně-
ní. Proudový systém je definován v rámci fyzikálních 
zákonitostí pohybu podzemní vody v kolektoru. Defi-
novaný systém může být studován z hlediska hranic 
(uzavřenost/otevřenost), výměny látek a energií (vstupy/
výstupy) a z hlediska dalších časově proměnných para-
metrů systému.

Analýzou oběhu vody v kolektoru je možné vymezit 
proudový systém v jeho části odvodňované do určitého 
místa na povrchovém toku. Je-li proudový systém ohra-
ničen okrajovými podmínkami Q = 0,	je bilančně uza-
vřeným systémem proudění podzemní vody. Tyto uza-
vřené proudové systémy lze proto považovat za základní 
bilanční celky a vymezitelné objemy podzemních vod. 
Proudový systém podzemní vody v kolektoru k jedné 
drenážní bázi je bilančně nejmenší a dále prostorově 
nedělitelnou územní jednotkou. V rámci hydrologické-
ho povodí povrchového toku lze identifikovat drenáž-
ní báze všech dílčích proudových systémů podzemní 
vody ze všech kolektorů podzemních vod. Při analýze 
uzávěrového vodoměrného profilu je možné určit podíl 
jednotlivých proudových systémů na výsledném odtoku 
podzemní vody.

Využití hydraulických hranic proudových systémů 
je pro vymezování hydrogeologických rajonů fyzikál-
ně nejvhodnějším principem. Situace však obvykle není 
tak jednoduchá, neboť v pánevních vícekolektorových 
systémech mívají různé nad sebou ležící kolektory růz-
ná místa odvodnění, a tedy i rozdílné proudové systémy. 
Přesto se podařilo uplatnit tento princip při vymezení 
mnoha rajonů v české křídové pánvi.

Výběr vhodné hranice pro vymezení hydrogeolo-
gického rajonu závisí nejen na přírodních podmínkách 
lokality, ale také na stavu jejich poznání. Pokud není 
dobře známa geologická stavba, uplatňují se geomor-
fologické hranice, tedy rozvodnice. S postupujícím 
poznáním hydrogeologických poměrů se vymezování 
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zemích, neboť jsou méně problematické než administra-
tivní hranice nebo hranice mapových listů.

Na velké části území ČR, budované převážně sta-
rými krystalinickými horninami, kde chybí spojitě 
zvodněné kolektory, je podzemní voda přípovrcho-
vé zóny rozvolnění puklin, zvětralin a pokryvných 
sedimentů odvodňována do povrchových toků. Hyd-
rologické i hydrogeologické rozvodnice jsou téměř 
identické, a proto jsou v prostředí krystalinika hyd-
rologické rozvodnice přímo využity pro vymezení 
hydrogeologických rajonů.

Avšak i v území spojitě zvodněných křídových 
a kvartérních kolektorů mají hydrologické rozvodni-
ce přednost pro vymezení rajonů v případech, že mají 
podobný průběh s hydrogeologickou hranicí, neboť 
usnadňují hydrologické bilancování i konjunktivní 
posouzení stavu útvarů podzemních a povrchových 
vod. Navíc je průběh hydrogeologických hranic často 
pouze předpokládaný, popřípadě může být i časově 
proměnlivý. Naproti tomu pozice hydrologických 
hranic je stabilní a zřetelně definovaná.

Křídové rajony, vymezené zlomy s výrazným sko-
kem, mají nad zlomem strmý zlomový svah přirozeně 
odvodňovaný do rajonu, i když patří jiné geologické 
jednotce. Tento úzký cizorodý svah ukončený hřbetem 
s rozvodnicí se přičleňuje k rajonu pod zlomem.

 Erozně denudační geologické hranice, které vyme-
zují mladší kolektor nasedající na starší geologickou 
jednotku, nejsou obvykle ostré. Nasedající jednotka, 
např. vyšší terasové sedimenty nebo křída na krysta-
liniku, netvoří náhle souvislý pokryv, ale přechází 
postupně přes nesouvislý rozdrobený výskyt. I v těchto 
případech byly neostré denudační hranice nahrazeny 
blízkou rozvodnicí.

Rozvodí Labe–Dunaj, Labe–Odra a Dunaj–Odra, 
která ohraničují mezinárodní oblasti povodí, jsou 
v rajonizaci a současně též při vymezení útvarů pod-
zemních vod uplatněna v souladu s implementací Rám-
cové směrnice EU pro vodní politiku. 

2.3.3. Geologické hranice

V původní rajonizaci Československa byly geologic-
ké hranice prvotními hranicemi hydrogeologických 
rajonů. Je zřejmé, že oběh podzemní vody je vymezen 
výskytem propustného kolektoru proti nepropustnému 
okolí. Ve skutečnosti však neleží geologické jednotky 
vedle sebe jako v geologické mapě, ale jsou vůči sobě 
vymezeny i vertikálně. Často propustná mladší jednot-
ka leží na starší nepropustné jednotce, například křída 
na krystaliniku, permokarbonu apod. Pokud je hranice 
erozně denudační bez tektonických posunů, pak mlad-
ší křídové sedimenty leží výše a tvoří morfologicky 
výrazné kuesty, např. v ústecké synklinále nebo polické 
pánvi. Hranice ve formě kuesty je hranicí bez možné-
ho přítoku z okolí, nelze však vyloučit načepování výše 
ležících křídových kolektorů do starší podložní geo-

upřesňuje a uplatňují se geologické hranice kolektorů 
a posléze i hydraulické hranice proudových systémů.

2.3. Hranice rajonů

Hranice používané pro vymezení hydrogeologických 
rajonů jsou v podstatě čtyř typů:
– administrativní hranice
– hydrologické rozvodnice
– geologické hranice
– hydraulické hranice.

V některých případech jsou hranice tzv. smluv-
ní jako kompromis mezi různými aspekty vymezení 
územního celku s uzavřeným oběhem podzemní vody. 
Při souběhu hranic různého původu byla dána autory 
přednost hydrologické rozvodnici pro snazší konjunk-
tivní bilanci podzemních a povrchových vod.

2.3.1. Administrativní hranice

Mezní hranicí v procesu rajonovaní je hranice státní. 
Hydrogeologické struktury s kolektory, které přesahují 
na území sousedních států, jsou státní hranicí předě-
leny bez ohledu na oběh podzemních vod a proudový 
systém vody v kolektorech. Rozdělené kolektory jsou 
považovány za tzv. přeshraniční kolektory, jejich útvary 
podzemních vod za „přeshraniční útvary“, s režimem 
plánování v oblasti vod za spolupráce obou sousedních 
států. Téma přeshraničních kolektorů řeší UNESCO 
v rámci projektu ISARM (Puri 2001). Konkrétní řešení 
v rámci Evropské unie je součástí Rámcové směrnice 
o vodách.

Převažující část státní hranice České republiky pro-
bíhá v horských oblastech tvořených krystalinickými 
a na východě flyšovými horninami s vodohospodářsky 
nevýznamnými připovrchovými kolektory, které se 
v rajonizaci vymezují hydrologickými rozvodnicemi. 
Průběh státní hranice je velmi blízký průběhu hydrolo-
gické rozvodnice, neboť geografické a politické hranice 
v horách jsou v podstatě shodné.

Hranice krajů nebo jiných administrativních celků se 
proto v ČR používají pro oceňování podzemních vod 
a vodohospodářské účely pouze okrajově. V rámci rajo-
nizací nebyly vůbec použity.

2.3.2. Hydrologické rozvodnice

Rozvodnice povrchových vod jsou používány pro účely 
vodohospodářského plánování obvykle v první etapě, 
kdy chybí hydrogeologické podklady. V Československu 
byly plochy povodí využity v počáteční fázi k organizaci 
hydrogeologického průzkumu pro SVP před první rajo-
nizací (průzkum povodí Zlatého potoka, Pšovky apod.). 
I dnes se plochy povodí používají při organizaci regi-
onálního hydrogeologického průzkumu v rozvojových 
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3. rajoniZace 1965

3.1. Účel rajonizace

V první polovině šedesátých let minulého století byly 
provedeny rozbory nároků na vodní zdroje a možností 
jejich pokrytí. I když byly nároky na zdroje koncipovány 
v souladu s tehdejším systémem centrálního plánování, 
nesporným přínosem bylo, že v roce 1966 byl na úze-
mí tehdejšího Československa zahájen soustavný regi-
onální hydrogeologický průzkum, který navazoval na 
průzkumné práce prováděné od padesátých let v rámci 
doplňování a zpřesňování Státního vodohospodářského 
plánu (SVP). 

V průběhu přípravy bylo zřejmé, že pro plánování 
akcí širokého regionálního zaměření chybějí potřebné 
podklady, pouze pro povodí Labe byly navrženy oblas-
ti hydrogeologicky aktivní a vhodné pro systematický 
průzkum (ZiMa – vrBa 1959). V rámci rozvojových 
projektů vodního hospodářství byla proto řešena první 
verze rajonů podzemních vod na rukopisném podkladu 
hydrogeologické mapy. Výsledkem byl návrh označe-
ný později jako „rajonizace 1965“, v němž byly rajony 
vymezeny jako hydrogeologické struktury a odlišeny 
převážně podle stratigrafického hlediska.

Toto pojetí hydrogeologických rajonů jako zákla-
du pro vodohospodářské bilancování bylo prvním 
takovým počinem ve světovém měřítku. Rajonizace 
vytvořila podklad pro společný první pětiletý program 
regionálního průzkumu v odvětví geologie a vodního 
hospodářství.

3.2. Hydrogeologická mapa s rajony podzemních 
vod 1 : 500 000

Dohodou odpovědných orgánů odvětví geologie a vod-
ního hospodářství bylo zadáno sestavení hydrogeolo-
gické mapy pro území celého Československa v pře-
hledném měřítku, do níž byly převzaty hranice rajonů 
podzemních vod. První mapové dílo v tomto oboru 
a v rozsahu celého státního území vzniklo s využitím 
podkladů Ústředního ústavu geologického, Geologic-
kého ústavu Dionýza Štúra, Geofondu a Hydrometeo-
rologického ústavu spoluprací specialistů zabývajících 
se regionální hydrogeologií. Mapa byla vydána v roce 
1967 jako účelový náklad ministerstva zemědělství, 
lesního a vodního hospodářství v počtu 1 000 výtisků 
a bylo možno ji obdržet spolu s průvodním textem na 
objednávku u Ředitelství vodních toků v Praze. Ukázka 
této mapy ve výřezu je na příloze II.

Mapa byla koncipována tak, že základním zobra-
zovacím prvkem, který určil hydrogeologický cha-
rakter hornin, byla litologie v rámci geologických 
útvarů, s odpovídajícím typem propustnosti. Výběr 
barev a druhů šraf odpovídal zásadám návrhu hydro-
geologické mapy Evropy 1 : 1 500 000, připraveného 
členy IAH pro Mezinárodní geologický kongres 1964. 

logické jednotky. V případě, že kolektor není naložen 
nad okolní krajinu tvořenou podložím, ale je do podloží 
zakleslý buď tektonickým poklesem, nebo erozí, vytvá-
ří se opačná situace, kdy hranice kolektoru není zcela 
bez přítoku, neboť pozemní voda z okolní krajiny přeté-
ká přes hranici do kolektoru.

Pro vnitřní členění křídové pánve jsou využívá-
ny strukturně tektonické prvky – zlomy a antiklinály. 
Poklesové linie jílovického zlomu, středohorského zlo-
mu apod. posunují proti sobě křídové kolektory a izolá-
tory, a tak vymezují filtrační prostor pro oběh podzemní 
vody. Zlomové linie však nebývají jednoduché, ale typu 
zdvojených zlomů a poruchových pásem, kde vedení 
hranice rajonu již není tak jednoznačné. Antiklinály, 
obzvláště ve východní části křídové pánve, tvoří výraz-
né rozhraní mezi proudovými systémy v sousedních 
synklinálách. Ve strukturních elevacích nejsou kolek-
tory saturovány podzemní vodou. Voda stéká pouze 
v časově a prostorově nesouvislých proudech po pod-
loží kolektoru do synklinální části, kde se v plně vodou 
saturovaném kolektoru vytváří nádrž podzemní vody.

2.3.4. Hydraulické hranice

Geologické hranice, pokud jsou uzavřené, mají hydrau-
lický význam jako okrajová (Neumannova) podmínka 
konstantního (nulového) toku. Proti kolektoru vystu-
puje nepropustný izolátor. Lineární drenáž do toku je 
typem hydraulické hranice s definovaným potenciálem 
H = konst. (Dirichletova podmínka), nebo s přítokem 
závislým na potenciálu Q = funkce H (Cauchyho pod-
mínka). Lineární drenáž nemá hydraulickou funkci 
nulového toku, ale odděluje proudové systémy na levém 
a pravém břehu toku.

 V proudovém systému mají charakter nepropustné 
hranice nulového toku i proudnice a rozvodnice podzem-
ních vod. Od hydrogeologické rozvodnice stejně jako od 
hydrologické rozvodnice podzemní voda stéká k různým 
drenážním bázím a nedochází k přetoku přes rozvodnici. 
Hydrologická rozvodnice je neměnná, pokud se neprove-
dou terénní úpravy nebo přeložení koryt toků. 

Průběh hydrogeologické rozvodnice však může být 
proměnlivý v závislosti na změně hydraulického poten-
ciálu, např. vlivem jímání podzemních vod. Odběrem 
může být také modifikován i průběh proudnice pod-
zemní vody. Tyto okrajové podmínky proudění pod-
zemní vody tedy nemají charakter hranice zvodněného 
systému ve smyslu hydrogeologického názvosloví (ČSN 
736532), tedy hranice, na které se zastavuje šíření účin-
ků zásahu do zvodněného systému.

Proudnice byly využity pro vymezení hranic rajonů 
v bazálním křídovém kolektoru. V rozsáhlém souvis-
lém proudovém poli od lužické poruchy po Labe nebyl 
nalezen vhodnější fenomén. Ovšem i v úzkých protáh-
lých kolektorech kvartérních fluviálních sedimentů jsou 
také proudnice nejpříhodnější hranicí pro vnitřní dělení 
kolektoru a jeho proudového systému.
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Pm rajony v mladším paleozoiku
Ps rajony ve starším paleozoiku 
R rajony v horninách různého stáří.

V rámci tohoto členění byly v jednotlivých skupinách 
rajony číslovány podle pořadí.

Před uvedené základní označení bylo předřazeno 
označení dílčího SVP, které v podstatě znamenalo umís-
tění do hydrologicky vymezené oblasti. Pro toto ozna-
čení byly převzaty římské číslice dílčích SVP. Protože 
územní jednotky vymezené a rozlišené na podkladě 
stratigrafické příslušnosti nemohly logicky korespon-
dovat s hydrologickým členěním, mělo toto označení 
v podstatě pouze formální význam a navíc u rozsáhlej-
ších rajonů bylo i zbytečně složité v případě, že byly 
předřazeny dvě i více číslic.

Za pořadovou číslicí rajonu byla uvedena charakteris-
tika převládajícího typu oběhu podzemní vody v rajonu, 
a to:
a suťový
b údolní
c vrstevní (v mezozoiku Západních Karpat puklino-

krasový)
d pánevní
e puklinový.

Jako poslední rozlišovací prvek byl použit typ pís-
ma, který odlišoval rajony významné, méně významné, 
z hlediska významu různorodé a nevýznamné.

Jednoduchým příkladem označení je rajon v kvarté-
ru Svratky XXII Q 24b, složitým rozsáhlý rajon v mol-
danubiku III, IV, VI–X, XII, XIV R 53abce.

Způsob vymezení rajonů, zobrazený na příloze II ve 
výřezu mapy z oblasti východního Polabí, bude možno 
dále srovnat s vývojem rajonizace v jejích dalších ver-
zích.

Úplný seznam rajonů verze 1965 z oblasti Českého 
masivu a Západních Karpat v povodí Moravy je na při-
loženém CD.

3.5. Schvalovací doložky

Rajonizace pro celé území bývalé Československé soci-
alistické republiky byla schválena ústředními orgány 
Ministerstvem zemědělství, lesního a vodního hospo-
dářství ČSR pod č. j. 117.809/V/exp/65 a Ústředním 
úřadem geologickým pod č. j. 112/708/Kr/T/65 jako 
„územně plánovací podklad pro přípravu a provádění 
prací v oboru hydrogeologického výzkumu a průzku-
mu, oceňování a evidenci využitelných zásob podzem-
ních vod“.

4. rajoniZace 1973

4.1. důvody nového zpracování

Počátkem sedmdesátých let minulého století bylo roz-
hodnuto o novelizaci původního SVP. Nové zpracování 

Ukázka koncepce legendy je na příloze 4. Mapa byla 
doplněna symboly pro geologii – tektonickými liniemi 
a izočarami báze křídy a neogénu, pro podzemní vody 
– koeficienty propustnosti a prameny odlišenými podle 
vydatnosti a druhu, pro povrchové vody – rozvodnicemi 
a toky, pro umělé hydrogeologické objekty – vrty odli-
šenými podle vydatnosti a druhu.

Stav tehdejší prozkoumanosti ještě nedovolil přistou-
pit k podrobnějšímu členění, než jsou hydrogeologické 
celky. Pro jejich sestavení byly použity dostupné mapy 
geologické, tektonické a kvartérní (Hynie 1954, Buday 
1960). Zákresy kontur byly přizpůsobeny podle koncep-
tu nové geologické mapy 1 : 500 000, který byl pořízen 
zmenšením pracovních podkladů 1 : 200 000 (kodyM 
– Fusán – MatěJka 1967), takže této přesnosti odpoví-
daly i zákresy hydrogeologických celků. 

3.3. vymezování rajonů podzemních vod

Hranice rajonů byly do mapy převzaty z původního 
řešení v rozvojovém projektu. Rajon byl definován jako 
celek s obdobnými hydrogeologickými poměry, vyme-
zený geologicky, na jehož území převládá určitý typ 
zvodnění a oběhu podzemní vody. Při jeho vymezení se 
vycházelo převážně z hledisek strukturně geologických, 
stratigrafických a litologických. Hydrologická koncepce 
nebyla zatím v této fázi vědomě uplatněna pro nedosta-
tek znalostí a podkladů.

Je zřejmé, že šlo v tomto procesu o první krok, nutně 
poznamenaný nedostatkem zkušeností, nestejnou úrov-
ní podkladů i nezbytnou generalizací danou měřítkem 
přehledné mapy. S vědomím těchto podmínek se před-
pokládalo, že postupně bude možno rajony zpřesňovat, 
a to jak co do podrobnosti zákresu hranic, tak uplat-
něním dalších hledisek při jejich vymezení, popřípadě 
změnou jejich vzájemné váhy. Zároveň nebylo možno 
se zcela vyhnout určité nerovnoměrnosti, která vyplý-
vala jak z regionálních rozdílů mezi Českým masivem 
a Západními Karpaty i mezi oblastmi platformních 
sedimentů, fluviálních náplavů a jiných geologických 
formací, tak i z určitých rozdílů v interpretačním pří-
stupu jednotlivých autorů.

3.4. Značení rajonů

Pro značení rajonů byl zvolen poměrně složitý alfa-
numerický systém. Základním rozlišovacím prvkem 
v systému byla stratigrafická příslušnost rajonu. Takto 
byly označeny:
Q rajony v kvartéru
T rajony v terciéru
Tn rajony v neogénu (v oblasti Západních Karpat)
Tp rajony v paleogénu (v oblasti Západních Karpat)
M rajony v mezozoiku
P rajony v paleozoiku
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podzemní vody, 2 typy převážně artéské a struktury 
krasové. Pro zobrazení byly jako graficky nejvýraznější 
prostředek zvoleny barvy. Proužková metoda umožnila 
vyjádřit překrývání dvou struktur. 

Hodnocení hydrogeologických poměrů území bylo 
dáno typem struktury a jejím zvodněním. Byly odlišeny 
zvodněné kolektory významné regionálně a vodohos-
podářsky, rozlišené podle polohy vůči drenážní bázi. 
Grafické vyjádření směrem a barvou šrafy umožnilo 
zobrazení až tří poloh zvodnění, a to jednoho kolektoru 
nad drenážní bází až po její úroveň a prvního a druhé-
ho kolektoru pod její úrovní. Zvolený způsob zobraze-
ní podával orientační informaci o poloze zvodněného 
kolektoru a současně zdvojením šraf charakterizoval 
jeho význam a relativní využitelnost.

Litologie a stratigrafie tvořily v daném pojetí mapy 
doprovodné prvky jen pro bližší rozlišení výskytu zvod-
nění uvnitř hydrogeologické struktury. Pro sedimen-
ty byly použity tři typy rastru a pro stratigrafii podle 
potřeby běžné indexy. Dále byly vyznačeny tektonické 
linie, pokud měly hydrogeologickou funkci, z hydrolo-
gických prvků směry proudění podzemní vody a místa 
vcezů z povrchových toků a nádrží nebo do nich.

Mapa byla doplněna dokumentačními body, a to 
výběrem charakteristických objektů z oborové evidence 
Geofondu, objekty státní pozorovací sítě Hydrometeo-
rologického ústavu byly vyznačeny v plném rozsahu. 
Prameny byly zobrazeny v reprezentativním výběru. 
Čísla umělých dokumentačních bodů, odkazující na 
evidenci Geofondu, a seznam zobrazených pramenů se 
základními hydrologickými charakteristikami tvořily 
samostatnou přílohu. 

Mapa byla autorsky sestavena v letech 1970–72. 
Mapový soubor, označený jako Hydrogeologická mapa 
Směrného vodohospodářského plánu ČSR, tvořilo 19 
listů a byl vydán jako účelový náklad ministerstva les-
ního a vodního hospodářství. Ukázka této mapy je na 
příloze 3. Mapy nebyly veřejně dostupné, jejich použití 
bylo omezeno pouze „pro vnitřní potřebu státních orgá-
nů a socialistických organizací“ a byly rozeslány podle 
závazného rozdělovníku dokumentů SVP. Součástí edi-
ce byl klíč smluvených značek s krátkým komentářem 
(příloha IV).

Omezení použití a způsob distribuce map se zákoni-
tě projevily nepříznivě na jejich uplatnění. Mapy byly 
doručeny některým adresátům, kteří se oborem pod-
zemních vod nezabývali, v jiných případech byly při 
reorganizacích ztraceny a v pozdější době již nebylo 
možno je dodatečně opatřit.

4.3. Hydrogeologické rajony

4.3.1. Bilanční příloha

S ohledem na reprodukční možnosti a časově relativně 
omezenou platnost byly rajony zobrazeny na samostat-
ném listu, označeném jako „bilanční příloha“. Společ-

bylo v souladu se změněnými hledisky centrálního plá-
nování koncipováno již jako Směrný vodohospodářský 
plán, a to v podmínkách federálního uspořádání státu 
samostatně pro Českou a Slovenskou socialistickou 
republiku.

Původní pojetí hydrogeologické rajonizace jako pod-
kladu pro plánování akcí regionálního průzkumu již 
nebylo postačující. Přistoupila k němu potřeba vymezit 
rajony jako základní územní jednotky pro bilanci pod-
zemních vod a s ní spojené evidence zdrojů a odběrů, 
které nový SVP zaváděl. Nové zpracování rajonizace 
umožnily zkušenosti jak s uplatněním verze rajonizace 
z roku 1965, tak s výsledky prvního programu regio-
nálního průzkumu a zahájením činnosti Subkomise pro 
podzemní vody při Komisi pro klasifikaci zásob ložisek 
nerostných surovin.

Generalizované vymezení rajonů na podkladě mapy 
přehledného měřítka nebylo v té době již postačující. 
Pro veškeré mapové přílohy nového SVP bylo zavedeno 
zobrazení v podrobnějším měřítku 1 : 200 000, jemuž 
bylo nutno přizpůsobit i zákresy hranic rajonů. 

4.2. Hydrogeologická mapa SvP 1 : 200 000 
(základní list)

Záměrem zpracování hydrogeologické mapy bylo vytvo-
řit v rámci nově koncipovaného samostatného oddílu 
SVP „Podzemní vody“ vhodný odborný podklad pro 
popis a hodnocení přírodních podmínek, zákresy hra-
nic rajonů a další navazující činnosti v oboru. Tomuto 
účelu byla přizpůsobena koncepce, kdy vlastní hydroge-
ologická mapa tvořila základní prvek dlouhodobějšího 
charakteru a platnosti, doplňovaný přílohami speciální-
ho zaměření, jež by bylo možno obměňovat a aktualizo-
vat podle vývoje poznatků a potřeby.

 Ke zpracování mapy došlo v době, kdy se zača-
ly uplatňovat výsledky metod vyhodnocení a výpočtů 
zdrojů podzemních vod, odlišení přírodních a využitel-
ných zdrojů, hydrologické aspekty oběhu a souvislosti 
mezi základním, povrchovým a celkovým odtokem. 
Zároveň byla zákonem č. 138/1973 Sb., o vodách (vodní 
zákon) zavedena jako trvalá činnost Státní vodohospo-
dářská bilance, jejíž součástí byla bilance podzemních 
vod. 

Mapa navázala na Hydrogeologickou mapu 1 : 500 000 
z roku 1967. Pro konstrukci mapy byly aplikovány prin-
cipy standardní legendy doporučené IAH pro připravo-
vanou hydrogeologickou mapu Evropy (struckMeier 
– Margat 1995). Geologickým podkladem byly mapy 
základní geologické mapy 1 : 200 000 edice Ústředního 
ústavu geologického, které představovaly nový ucelený 
mapový soubor pokrývající celé území státu a vyhovo-
valy měřítkem pro daný účel.

Výchozím zobrazeným prvkem byly hydrogeologic-
ké struktury vymezené geomorfologicky, strukturně 
geologicky a hydrogeologicky. Rozlišovalo se celkem 9 
typů struktur, z toho 6 typů s převážně volnou hladinou 



13

Na území Čech, Moravy a Slezska bylo vymezeno 
celkem 143 hydrogeologických rajonů, z toho
v kvartéru (Q) 41
v terciéru (T) 3
v paleogénu Západních Karpat (Tp) 1
v mezozoiku (M) 39
v mladším paleozoiku (Pm) 9
ve starším paleozoiku (Ps) 2
v horninách různorodého stáří (R) 48.

Bilanční přílohy byly kartograficky zpracovány, vydá-
ny a rozeslány zároveň s Hydrogeologickými mapami 
SVP.

Úplný seznam rajonů verze 1973 je na přiloženém CD.

4.3.3. Schvalovací doložky

Rajonizace byla schválena pro území bývalé České 
socialistické republiky v září 1973 Ministerstvem lesní-
ho a vodního hospodářství ČSR pod č. j. 57 438/1946-
ORVH-73 a Českým geologickým úřadem pod zn. 
21 834/73 Šu/So. Rajony se staly základními jednotka-
mi státní vodohospodářské bilance a evidencí v oboru 
podzemních vod podle § 3 zákona č. 138/1973 Sb. (vod-
ní zákon) a jeho prováděcích předpisů.

5. rajoniZace 1986

5.1. důvody nového zpracování

Revize hranic hydrogeologických rajonů je přirozeným 
odrazem postupného prohlubování znalostí o přírod-
ních poměrech i vývoje metod bilancování. V závěru 
IV. programu regionálního hydrogeologického průzku-
mu, který proběhl v letech 1981–85, bylo ukončeno 
vyhodnocení převážné části potenciálně vodohospo-
dářsky významných území. Zásadní posun v poznání 
hydrogeologie české křídové pánve znamenal úkol Hyd-
rogeologická syntéza české křídové pánve (HERČÍK et 
al. 1989, 1999), který byl zahájen v roce 1977. Do zadá-
ní tohoto úkolu, s jehož ukončením se počítalo v roce 
1987, již bylo začleněno řešení rajonizace v oblasti nej-
významnějších zdrojů podzemní vody v povodí Labe, 
zahrnující téměř jednu čtvrtinu jeho rozlohy.

V době od vydání SVP, při němž byla provedena 
poslední reambulace hranic rajonů, byly novelizovány 
Zásady pro klasifikaci zásob podzemních vod KKZ 
a navazující směrnice, jimiž byly definovány náležitosti 
výpočtů využitelných zásob podzemních vod, upřes-
něna terminologie a požadavky na dokumentaci. Zave-
dení evidence zdrojů a odběrů podzemních vod pod-
le vyhlášky MLVH ČSR č. 6/1977 Sb. a metodického 
pokynu k zajištění jednotného postupu při aplikaci 
SVP (Věstník MLVH ČSR č. 21/1977) pro účely státní 
vodohospodářské bilance předpokládaly jednoznačné 
a věcně podložené vymezení rajonů. Automatizované 
zpracování dat navíc výrazně omezilo úlohu lidského 

ným prvkem s hydrogeologickou mapou byly hranice 
hydrogeologických struktur, které byly v podtisku 
bilanční přílohy.

Hydrogeologická klasifikace a terminologie nebyly 
ještě v době sestavení mapy jednotné. Podle vžité praxe 
značil rajon územní jednotku, v níž svým významem 
převažovaly podmínky pro vytvoření určitého typu 
zvodnění a oběhu podzemní vody. Princip rajoniza-
ce zavedený v roce 1965 zůstal novým vymezením 
nezměněn. K úpravám hranic rajonů došlo na podkla-
dě zákresu struktur v podrobnějším měřítku, výsledků 
průzkumných prací a nových poznatků.

Na základním listu mapy byly použitou proužko-
vou metodou zobrazeny až dva zvodněné kolektory. 
Při vymezení rajonů byla snaha využít této skutečnosti 
i pro vyjádření případů, kdy se vzájemně překrývaly 
struktury s odlišným oběhem podzemní vody. Překrý-
vání rajonů bylo vyjádřeno jednak grafickým odliše-
ním kontury hranice, která byla zobrazena v oblasti 
překrytí čárkovaně, jednak odlišením označení rajonu, 
které bylo uvedeno v závorce, a jiným typem písma 
(příloha VI).

Na příloze byly tabelárně vyjádřeny bilanční údaje 
vztažené k době redakční uzávěrky mapy, tj. k roku 
1972, a to v pojetí tehdy platné klasifikace zásob pod-
zemních vod a metodiky vodohospodářské bilance. Pro 
každý rajon se uváděly hodnoty využitelných zásob 
podzemních vod s odlišením kategorií vyhodnocení 
a odebíraná množství podzemní vody. Zároveň byly 
jako nebilanční vyznačeny oblasti ovlivněné těžbou 
nerostných surovin.

Barevné odlišení polohy zvodněných kolektorů vůči 
drenážní bázi, použité na základním listu, bylo převza-
to i na bilanční příloze pro izohypsy a izopiezy. Zcela 
novým prvkem byly hodnoty odtoku podzemní vody, 
uvedené ve 105 profilech toků, v nichž byly odvozeny. 
Tyto hodnoty byly odvozeny jednotnou metodou z prů-
tokových dat z období převážně 1954–65 a vyjádřeny 
jednak jako základní odtok v l . s-1 . km-2, jednak jako 
procentuální poměr k ročnímu dlouhodobému průtoku 
v povrchovém toku. Byl takto již zobrazen parametr, 
který je v současné době navrhován pro hodnocení sta-
vu útvarů podzemních vod.

4.3.2. Vymezení a značení rajonů

V rajonizaci byl v zásadě zachován původní systém, 
včetně alfanumerického způsobu označení. Byly však 
vypuštěny předřazené římské číslice, které již neod-
povídaly členění nového SVP a vyjadřovaly pouze 
administrativní příslušnost rajonu k hydrologickému 
povodí. Rovněž byly vypuštěny charakteristiky pře-
vládajícího typu oběhu podzemní vody, které musely 
být příliš generalizovány a ztrácely tak vypovídací 
hodnotu. (Pozn.: Oba tyto atributy budou později 
v pozměněné podobě znovu zavedeny ve verzi 2005 
v rámci databáze charakteristik rajonů.)
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dě okrajové hydraulické podmínky nulového proudění. 
Těmito hranicemi nejsou jenom okraje filtračního pro-
storu (geologické hranice ukončující výskyt kolektoru), 
ale také hydrogeologické rozvodnice a proudnice jsou 
hranicemi, přes které neprotéká voda. Další hydraulic-
kou hranicí je též linie drenážního toku, kdy se předpo-
kládá úplná drenáž podzemní vody z obou břehů, takže 
hranicí může být i okrajová podmínka konstantního 
potenciálu (H = konst.).

Východní část české křídové pánve je rozčleněna do 
mnoha dílčích struktur se samostatným oběhem pod-
zemní vody. Proudové systémy podzemní vody jsou 
uzavřeny ve strukturně geologických hranicích a v jed-
notlivých kolektorech se proto výrazně neliší. Ve vyme-
zení bilančních celků i rajonů dominují geologické hra-
nice odpovídající rajonizaci z roku 1973.

 V západní části české křídové pánve jsou plošně 
rozsáhlé proudové systémy v různých kolektorech, dré-
nované do různých recipientů. Tím se proudové systé-
my v kolektorech ležících nad sebou výrazně liší. Zde 
byly hranice bilančních celků i hydrogeologických 
rajonů vymezeny podle okrajových podmínek proudě-
ní podzemní vody ve vodohospodářsky nejvýznamněj-
ším kolektoru v jizerském souvrství. Dominantní byly 
hranice s nulovým přítokem – rozvodnice podzemních 
vod, nebo výchozy báze kolektoru a jeho vyklínění, 
případně nepropustné zlomy. Hranice rajonů vymeze-
né v tomto kolektoru byly ve vztahu k dalším kolekto-
rům považovány za určující. Bazální křídový kolektor 
v perucko-korycanském souvrství i nadložní kolektor 
v březenském a merboltickém souvrství byly rozděleny 
podle hranic hlavního kolektoru, bez ohledu na jejich 
proudový systém a hraniční podmínky. Bazální křído-
vý kolektor měl v takto uzavřených rajonech otevřenou 
bilanci, protože byl napájen i odvodňován v sousedních 
rajonech. 

5.3. Změny oproti rajonizaci 1973

Oproti předchozí verzi rajonizace 1973 došlo kromě 
úprav vyplývajících z vývoje hydrogeologické prozkou-
manosti k několika podstatným změnám. Byla zcela zru-
šena skupina různorodých rajonů s označením „R“, které 
byly nahrazeny novým, bilančně vyhovujícím členěním. 
Vzhledem k postupnému přechodu na automatizované 
zpracování dat bylo upuštěno od alfanumerického způso-
bu značení ve prospěch způsobu výhradně numerického.

Zároveň však také došlo ke změně, jejíž důsled-
ky nebyly dobře odhadnuty a později se ukázaly jako 
ne zcela vyhovující. Rajonizace 1973 byla založena 
na zákresech Hydrogeologických map SVP, jejichž 
konstrukce umožňovala využitím proužkové metody 
a plošného vybarvení vyjádřit až dva nad sebou ležící 
zvodněné kolektory. Naproti tomu zákresy hranic rajo-
nů byly liniové a zvolený způsob vyjádření vzájemného 
překrývání rajonů – odlišením kontury a značení – byl 
nepřehledný a nebylo jej možno při zpracování dat 

činitele a tím možnost následných korekcí při řazení 
zdrojů a odběrů vody do jednotlivých hydrogeologic-
kých rajonů, které jsou základními územními jednot-
kami pro tuto činnost. Uvedené důvody vedly k potřebě 
revize hydrogeologické rajonizace. 

5.2. vymezení rajonů

Základní hlediska pro vymezení rajonů, ze kterých se 
vycházelo při dřívějších zpracováních, zůstala v nové 
rajonizaci zachována. S upřesněním smyslu a účelu 
rajonizace a promítnutím požadavků, jimž by rajoni-
zace měla odpovídat, došlo však zároveň k rozdílu ve 
váze uplatňovaných hledisek, a to především ke zvýše-
ní důrazu na hledisko hydrologické. Byl kladen důraz 
na definování okrajových podmínek a jednotlivých fází 
oběhu podzemní vody, tj. infiltrace – proudění, akumu-
lace – odvodnění.

Hlediska pro vymezení rajonů se uplatňovala přimě-
řeně podle přírodních podmínek, a to v zásadě dvěma 
způsoby. V území s převažujícími platformními sedi-
menty Českého masivu a v části terciéru Karpatské 
soustavy, včetně významných kvartérních pokryvů, se 
obvykle vytvářejí rozsáhlejší souvislá zvodnění, čas-
to bez přímého vztahu k síti povrchových toků. Mají 
zde proto větší váhu charakteristiky geologické a hyd-
rogeologické. Naproti tomu v krystaliniku Českého 
masivu, včetně zvrásněných sedimentů jeho obalu, 
i v paleogénu Karpatské soustavy se zvodnění proje-
vuje v lokálních systémech limitovaných morfologií 
terénu a v úzké vazbě na místní drenážní bázi či recipi-
ent. V těchto územích se proto uplatňovalo v prvé řadě 
hledisko hydrologické.

Při rajonizaci české křídové pánve byla využita 
metodika a výsledky regionálního hydrogeologického 
průzkumu, při kterém bylo zpracováváno velké geolo-
gicky jednotné území s využitím koncepce systémové-
ho přístupu a aplikací hydrologických a hydraulických 
modelů. Ve vertikálním smyslu byla v sekvenci křído-
vých sedimentů vymezena propustná souvrství – kolek-
tory podzemních vod, a nepropustná souvrství – izolá-
tory. V každém kolektoru byly sestrojeny hydroizopiezy 
a analyzován systém proudění podzemní vody od území 
infiltrace po území odvodnění. Na mapách hydroizopiez 
byla dále identifikována místa roztékání podzemních 
vod na hydrogeologických rozvodnicích, usměrňování 
proudů podzemních vod na nepropustných hranicích 
a hydrogeologických bariérách. Na mnoha místech bylo 
zjištěno i vertikální přetékání podzemní vody mezi 
kolektory. Proudový systém podzemní vody byl násled-
ně verifikován hydraulickým modelem, jak z hlediska 
konfigurace hydroizopiez, tak z hlediska hranic prou-
dového systému podzemní vody a definovaných vstupů 
a výstupů přes hranice systému.

V rámci jednotlivých kolektorů české křídové pánve 
tak byly vymezeny uzavřené proudové systémy s hra-
nicemi bez přítoku či odtoku podzemní vody na zákla-
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Hydrogeologické rajony v krystaliniku byly výrazně 
změněny. Dřívější vymezení podle geologického cha-
rakteru hornin – např. R40 Středočeský pluton, R43 
Nasavrcký pluton, R45 Oblast dyjského masivu – bylo 
nahrazeno vymezením podle povodí povrchových toků, 
např. 652 Krystalinikum v povodí Sázavy, 654 Krystali-
nikum v povodí Dyje. Proudění pozemní vody v horni-
nách krystalinika je převážně konformní s povrchovým 
odtokem, hladina podzemní vody je v podstatě souběž-
ná s povrchem terénu. Pro hranice hydrogeologických 
rajonů byly tedy určující rozvodnice povrchových toků.

5.4. Značení rajonů

V nové rajonizaci bylo zavedeno čtyřmístné číselné zna-
čení a způsob vertikálního třídění. První pozice ozna-
čuje základní genetickou charakteristiku a je v zásadě 
obdobná jako původní písmeno:
1xxx rajony v kvartérních fluviálních sedimentech 

– 29 rajonů
2xxx rajony v terciérních a křídových pánevních sedi-

mentech – 11 rajonů
3xxx rajony v paleogenních a křídových sedimentech 

Karpatské soustavy – 4 rajony
4xxx rajony v sedimentech svrchní křídy – 30 rajonů
5xxx rajony v sedimentech permokarbonu – 8 rajonů
6xxx rajony v horninách krystalinika, proterozoika 

a paleozoika – 23 rajonů.
Celkem bylo na území Čech a Moravy a Slezska vyme-
zeno 105 hydrogeologických rajonů.

Číslice na druhé pozici označuje skupiny rajonů. 
Tímto způsobem jsou např. označeny: 11 Kvartérní 
sedimenty Labe a jeho přítoků, 32 Flyšové sedimenty, 
42 Východočeská křída, 64 Krystalinikum Sudetské 
soustavy apod. Smyslem tohoto sdružení rajonů do sku-
pin bylo vyjádřit jednak jejich genetickou souvislost, 
jednak zejména v případě zvodnění hlubších struktur 
jejich vztah k odvodnění k regionální drenážní bázi.

Na třetí pozici je pořadové číslo, označující vlastní 
hydrogeologický rajon jako základní jednotku vodo-
hospodářské bilance podzemních vod. Hydrogeologic-
ký rajon odpovídal definici ČSN 73 6532 a významově 
též pojmu „hydrogeologický celek“ podle Zásad pro 
klasifikaci zásob podzemních vod (Věstník MLVH ČR 
13/1980/RO).

Číslice na čtvrté pozici sloužila pro označení sub-
rajonu. Toto další členění bylo zamýšleno pro potřeby 
podrobnější bilance podzemních vod a postupného 
zpřesňování vyhodnocení zdrojů. V tomto smyslu odpo-
vídal subrajon pojmu „dílčí hydrogeologický celek“ ve 
smyslu výše uvedených zásad. Členění na subrajony 
bylo zachováno jako pracovní nástroj bilance a nebylo 
zveřejněno.

Soubor 19 listů map 1 : 200 000 byl součástí SVP, 
zpracoval jej VÚV Praha a byl vydán jako účelový 
náklad pro Ministerstvo lesního a vodního hospodářství 
ČSR v roce 1987. Distribuce map byla opět omezena 

využít. Tato skutečnost vedla k tomu, že v novém zpra-
cování se přistoupilo k vyjádření zcela obdobnému jako 
u geologických map zakrytých, kdy byla dána přednost 
zvodněným mladším pokryvným útvarům, pokud měly 
hydrogeologický význam a nebyly v přímé souvislosti 
se zvodněním překrytého kolektoru.

Hydrogeologické rajony v kvartérních sedimentech 
byly v povodí Labe silně redukovány pouze na výskyt 
fluviálních sedimentů ležících na křídových izolátorech. 
Fluviální sedimenty na křídových kolektorech byly včle-
něny do křídových rajonů. Navíc i plošný rozsah rajonů 
byl redukován podle jejich vodohospodářského význa-
mu. Například rozsah rajonu 116 Kvartérní sedimenty 
Urbanické brány obsahoval jen malou část opuštěné 
pleistocénní terasy Labe, původního rajonu Q24. V povo-
dí Moravy zůstal rozsah rajonů v kvartérních sedimen-
tech v podstatě zachován. Celkově byl počet kvartérních 
rajonů redukován o jednu třetinu, ze 40 na 29.

Hydrogeologické rajony v české křídové pánvi byly 
změněny hlavně s souvislosti s požadavky hydraulické-
ho modelování na uzavřený oběh podzemní vody.

Rozdělení východní části české křídové pánve do 
rajonů zůstalo v hlavních rysech zachováno, zpřesnil 
se pouze průběh strukturně tektonických linií, na nichž 
byl založen značný podíl hranic. Výchozy podloží, kte-
ré tvořily uvnitř křídové pokrývky ostrůvky rajonu R63 
Území litického a potštejnského masivu byly včleně-
ny do křídových rajonů 423 Ústecká synklinála a 427 
Vysokomýtská synklinála. Dále byl zrušen rajon T4 
v terciérních sedimentech na území ústecké a kyšper-
ské synklinály a upravena celistvost synklinálních 
struktur. Rajon M30 Křída libřické a potštejsnké anti-
klinály obsahoval neucelené části několika proudových 
systémů podzemní vody, a byl proto rozdělen a přísluš-
né části včleněny do rajonů 427 Vysokomýtská synkli-
nála, 422 Podorlická křída a 425 Hořicko-miletínská 
křída. Rajony M22 a M23 se spojitým zvodněním bělo-
horského souvrství byly sloučeny do rajonu 422 Podor-
lická křída a obdobně rajony M24 a M25 do rajonu 426 
Kyšperská synklinála.

Vodohospodářsky pasivní blok centrální části české 
křídové pánve, předchozí rajon M14, zůstal v podstatě 
zachován v novém rajonu 436 Labská křída.

V západní části české křídové pánve došlo ke zce-
la zásadním změnám ve vyčlenění rajonů, které byly 
původně založeny spíše na geomorfologických jed-
notkách, např. M8 Křída v oblasti Ralské pahorkati-
ny, M7 Křída v oblasti Polomených hor apod. Ve verzi 
1986 je vymezení rajonů, zejména v jizerském souvrst-
ví založeno na proudových systémech podzemních vod. 
Změnu vyjadřují i názvy rajonů: 441 Jizerský turon, 
464 Křída horní Ploučnice, 451 Křída pravostranných 
přítoků Labe atd. Zachován zůstal pouze rajon M1 se 
změněným označením 463 Děčínský Sněžník. Poprvé 
byly do křídových rajonů včleněny i okolní starší geo-
logické útvary na zlomovém svahu lužické poruchy, ze 
kterého stéká voda do křídové pánve – sv. hranice rajo-
nů 441 a 464.
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Předpokladem zařazení určitého prvku do infor-
mačního systému veřejné správy je, aby byl aktuální 
a dostupný. Tomuto požadavku stav edice z roku 1987 
nemohl vyhovět, a navíc ani potřebám a uspořádání 
vodoprávní agendy a dalších činností vyplývajících 
z vodního zákona. Pro odstranění nevyhovujícího stavu 
byly z technického hlediska prakticky jen velmi omeze-
né možnosti. Tiskové předlohy minulé edice již nebyly 
k dispozici. Nové vydání těchto map s využitím jiných 
reprodukčních technik by sice bylo teoreticky možné, 
avšak dotisk nezměněného mapového díla, u kterého se 
od počátku předpokládala časově omezená platnost, je 
z odborného i autorského hlediska po uplynutí 15 let 
od doby jeho vzniku stěží přijatelný. Mapy rajonizace 
z roku 1987 nevyhovovaly dále současným nárokům 
dokumentace a evidence, a to zejména podrobností 
měřítka 1 : 200 000 a analogovým způsobem zobrazení. 
Proto bylo nezbytné i v souladu s ostatními vodohospo-
dářskými dokumentacemi nové zpracování rajonizace 
v podrobnějším měřítku 1 : 50 000 a současné navázání 
na již existující digitálně zpracované mapové podklady 
státní správy. Tyto podmínky bylo možno splnit pouze 
novým, technicky zcela odlišným zpracováním zákresů 
hranic rajonů. 

Uvedené důvody vedly k rozhodnutí, že nová verze 
rajonizace nebude zpracována klasickým kartografic-
kým způsobem a vydána na tištěných mapách. Dalšími 
důvody podporujícími digitální zpracování nové verze 
rajonizace byla náročná manipulace s mapovým soubo-
rem tentokráte v měřítku 1 : 50 000, obsahujícím přes 
200 listů, i to, že možnost průběžné nebo dílčí aktuali-
zace zákresů by byla u tištěných map velmi ztížená. 

7. rajoniZace 2005

7.1. nové zpracování

Důvody, které vedly k potřebě nového zpracování rajo-
nizace, byly zčásti popsány v předchozí kapitole. Šlo 
zejména o důvody legislativního a technického rázu, 
o zvýšené nároky na úroveň a podrobnost informačních 
systémů, kterým již nevyhovovala edice map z roku 
1987. Kromě toho však přistoupily i důvody koncepč-
ního rázu. 

Za období uplynulých dvaceti let od posledního zpra-
cování rajonizace došlo k vývoji geologických, geode-
tických i vodohospodářských podkladů, na nichž je 
vymezení rajonů založeno. Zatím co v předchozí verzi 
rajonizace byla výsledná podrobnost dána měřítkem 
1 : 200 000, v současné době byly potřebné podklady již 
k dispozici v podrobnější formě a digitálním zákresu.

Výchozími podklady pro zpracování aktualizované 
verze rajonizace byly digitální geologické mapy GEO-
ČR50 a GEOČR25, DIBAVOD (základní vodohos-
podářská mapa ČR 1 : 50 000, popřípadě 1 : 10 000) 
a ZABAGED (základní geodetická databáze). Jako 
pomocné podklady sloužily hydrogeologické mapy ČR 

„pro vnitřní potřebu státních orgánů a socialistických 
organizací“. Ukázka této mapy je na příloze V.

V rámci této verze rajonizace byly zpracovány popi-
sy rajonů, které podle jednotného schématu uváděly 
charakteristiku, bilanční hodnocení a využití rajonu 
a seznam příslušné literatury. Popisy rajonů se vztaho-
valy k časové úrovni roku 1986–87 a byly vydány tis-
kem odděleně pro povodí Labe (olMer – kessl et al. 
1990) a pro povodí Moravy a Odry (MicHlíČek et al. 
1986). Tyto publikace byly dostupné prostřednictvím 
VÚV Praha, resp. Geotestu Brno a ČHMÚ.

Úplný seznam rajonů verze 1986 je na přiloženém CD.

5.5. Schvalovací doložka

Rajonizaci schválilo Ministerstvo lesního a vodního 
hospodářství ČSR protokolem č. 15/SVP/86 ze dne 
18. srpna 1986.

6. Stav rajoniZace Po vydání Zákona 
Č. 254/2001 Sb. (vodní Zákon)

Hydrogeologický rajon byl obecně definován v § 2 záko-
na č. 254/2001 Sb., o vodách, jako „území s obdobnými 
hydrogeologickými poměry, typem zvodnění a oběhem 
podzemní vody“. Samotná definice se neliší od původní-
ho pojetí rajonu, avšak tím, že byla jmenovitě zavedena 
do zákona, nabyla i určitý legislativní význam.  Podle 
ustanovení § 21 vodního zákona tvoří hydrogeologické 
rajony základní jednotku pro zjišťování a hodnocení sta-
vu podzemních vod a vedení souvisících evidencí a dále 
podle § 22 jsou součástí informačního systému veřejné 
správy. Navazující prováděcí vyhláška č. 292/2002 Sb., 
resp. vyhláška 390/2004 Sb., závazně kodifikují rajoni-
zaci 1986 a obsahují seznam všech rajonů. Podrobnosti 
vodního zákona pak upravují navazující prováděcí před-
pisy (např. vyhláška MZe č. 431/2001 Sb. s metodickým 
pokynem z 28. srpna 2002, vyhláška č. 391/2004 Sb.). 

 V době nabytí účinnosti nového vodního zákona byly 
stále v platnosti hydrogeologické rajony v poslední schvá-
lené verzi 1986. Bylo však zřejmé, že tato verze již nebude 
vyhovovat současným nárokům, a to především z důvodů 
technických, operativních a částečně i věcných.

Poslední edice map rajonizace z roku 1987 byla zpra-
cována a vydána jako kartografické mapové dílo v sou-
boru 19 listů v měřítku 1 : 200 000. V důsledku omezení 
oběhu map „pro vnitřní potřebu státních orgánů a soci-
alistických organizací“ a jejich distribuce pouze pod-
le rozdělovníku se opakoval stejný stav jako v případě 
předchozí edice map rajonizace z roku 1976. Mapy byly 
jednorázově rozeslány a byly k dispozici jen na omeze-
ném počtu pracovišť. Vlivem reorganizací státní správy 
a dalších změn se postupně tento okruh pracovišť dále 
výrazně redukoval. Textová část (olMer – kessl et al. 
1990, MicHlíČek et al. 1986), vydaná k těmto mapám 
samostatně, byla rozebrána.
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množství podzemních vod a zároveň jako evidenční jed-
notka podle aktuálně platného zákona o vodách. Vyme-
zení útvarů podzemních vod pro činnosti vyplývající 
z implementace Rámcové směrnice bylo založeno na 
současných hydrogeologických rajonech. Aby však nedo-
šlo k nežádoucímu zdvojení jednotek s obdobnou funk-
cí, bylo nutno vyjasnit a definovat jejich vzájemný vztah. 
Hydrogeologické rajony jsou územní celky, vymezené 
na základě přírodních podmínek. Rajony vymezují pří-
rodní horninové prostředí, v němž za určitých podmínek 
dochází k oběhu podzemní vody, která v tomto rajonu 
vytváří vlastní útvar podzemní vody. Rajony jako takové 
zůstávají neměnné, až do doby revize hydrogeologické 
rajonizace. Naproti tomu vodní útvary podléhají vlivům, 
zejména antropogenní činnosti, která může měnit jejich 
stav, a budou předmětem periodického hodnocení v rám-
ci šestiletých revizí plánů oblastí povodí. Z praktického 
hlediska je proto vhodné zachovat hydrogeologické rajo-
ny jako jednotky pro hodnocení kvantitativního stavu 
vodních útvarů. Hodnocení chemického stavu, vztahu 
na stav terestrických ekosystémů a stavu útvarů povr-
chových vod bude vázáno na útvary podzemních vod. 

Při hodnocení chemického stavu útvarů podzem-
ních vod je nutno vzít v úvahu antropogenní činnost, 
která způsobila, že některé části hydrogeologických 
rajonů jsou výrazněji ovlivněny a pro jejich efektivní 
management je vhodné tyto části oddělit. Týká se to 
hlavně rajonů v krystaliniku, proterozoiku a paleozoi-
ku a v omezené míře některých flyšových a terciérních 
rajonů, které jsou složeny z lokálních kolektorů. Na 
základě vyhodnocení vlivů a dopadů antropogenní čin-
nosti může proto být vhodné některé rajony rozdělit na 
více částí a každá tato dílčí část je potom samostatným 
útvarem podzemních vod, s vyjádřením vlastního stavu 
a navazujícím návrhem opatření. Pokud však v rámci 
plánů oblastí povodí budou úspěšně aplikovány pro-
gramy opatření na dosažení jejich dobrého stavu, bude 
moci v budoucnu dojít k jejich opětovnému sloučení. 
Platnost vymezení vodních útvarů je omezena na dobu 
trvání plánu oblasti povodí, tj. 6 let. Tyto plány povodí 
se budou aktualizovat nejméně 3× ve výhledu 15–20 
let. Lze tedy předpokládat, že pro každý plán povodí se 
může vymezení vodních útvarů v podrobném vymezení 
měnit, zatímco hydrogeologické rajony budou po celou 
dobu stejné. 

Možnost dělení rajonů na podrobnější dílčí celky 
závisí na podmínkách jejich zvodnění a je vyjádře-
na jako ukazatel v databázi charakteristik jako „děli-
telnost“. Obecně však platí, že útvar podzemní vody 
nemůže přesahovat hranice hydrogeologického rajonu, 
naproti tomu v rajonech označených jako dělitelné může 
být jeden nebo více útvarů. 

7.3. vymezení a značení rajonů

Hlediska pro vymezení rajonů zůstala i v součas-
ném zpracování v zásadě zachována. Výrazný rozvoj 

1 : 50 000, evidence odběrů podzemních vod (HEIS), 
zákresy ochranných pásem lázní a minerálních vod 
a linie chráněných ložiskových území z evidence ČGS – 
Geofondu. Výsledná podrobnost zákresu hranic rajonů 
je s ohledem na dostupné GIS podklady určena měřít-
kem 1 : 50 000, které vyhovuje nárokům dokumentace 
v oboru vodohospodářských činností. 

Do předchozí verze rajonizace z roku 1986 byly již 
promítnuty výsledky závěrečné fáze většiny regionál-
ních hydrogeologických průzkumů. Pro aktualizaci 
byly dále využity výsledky Hydrogeologické syntézy 
labského kvartéru (HerrMann 1998) a nového hydro-
geologického mapování, které vedly k poměrně zásadní 
revizi vymezení rajonů v povodí Moravy a Odry.

Rajonizace 1973 využila způsobu konstrukce pod-
kladových hydrogeologických map pro zobrazení pře-
krývání rajonů. Tento způsob se v praktickém využití 
neosvědčil a vedl k dosti značným komplikacím při 
identifikaci vodohospodářských objektů a tím i v bilan-
ci. V rajonizaci 1986 již proto nebyl použit a zákresy 
hranic byly provedeny jako jednovrstevné. Zvolený 
způsob zobrazení potlačil překryté zvodněné kolektory, 
jeho důsledkem však bylo, že rajony překrytých kolek-
torů byly omezeny hranicemi rajonů překrývajících, 
zpravidla kvartérních kolektorů, popřípadě se rozpadly 
na dvě nebo i více navzájem oddělených částí. Došlo 
tedy k tomu, že polygony překrytých rajonů ve skuteč-
nosti nebyly uzavřeny a oddělené části mohly mít stejné 
číselné označení (viz příloha V). Takový stav však byl 
naprosto neslučitelný se zásadami identifikace, a proto 
musel být odstraněn. 

7.2. vztah rajonů a vodních útvarů

Česká republika jako členský stát EU převzala povin-
nost přizpůsobit národní legislativu komunitárnímu 
právu. V daném oboru jde především o implementa-
ci Rámcové směrnice pro vodní politiku 2000/60/ES, 
která vytýčila zásady plánování v oblasti vod a zavedla 
u nás zatím nepoužívané pojmy „vodní útvar“ a „útvar 
podzemní vody“. 
Definice těchto pojmů byly začleněny do § 2 zákona 
č. 254/2001 Sb. v tomto znění: 
(3) „Vodním útvarem je vymezené významné soustře-
dění povrchových nebo podzemních vod v určitém 
prostředí charakterizované společnou formou jejich 
výskytu nebo společnými vlastnostmi vod a znaky hyd-
rologického režimu …“ 
(7) „Útvar podzemní vody je vymezené soustředění 
podzemní vody v příslušném kolektoru nebo kolekto-
rech …“ 

Útvary podzemních vod byly do národní legislativy 
zavedeny jako základní jednotka pro vodohospodářské 
plánování a slouží nyní pro hodnocení kvantitativního 
a chemického stavu. V České republice však již od roku 
1965 existuje termín „hydrogeologický rajon“, který byl 
vždy koncipován jako základní jednotka pro hodnocení 
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2. svrchní vrstvě zahrnující oblast kvartérních a propo-
jených kvartérních a neogenních sedimentů (označe-
ní 1xxx) a jizerský coniac (rajon 4420)

3. vrstvě bazálního křídového kolektoru v oblasti Poji-
zeří, povodí Ploučnice a pravostranných přítoků Labe 
(rajony 4710, 4720, 4730).

Zvolenou technologií se odstranilo rozdělení nebo 
omezení podložních rajonů, k němuž docházelo při 
překrývání v jednovrstevném kartografickém zákresu. 
Trojvrstevná rajonizace umožňuje lépe uzavřít prou-
dové systémy podzemní vody a tím i přesněji bilanco-
vat vícekolektorové hydrogeologické struktury. Plochy 
a hranice rajonů byly v základní vrstvě po odkrytí na 
základě regionálních i lokálních hydrogeologických 
prací doplněny. Tím byly opraveny neuzavřené poly-
gony a dodržen princip samostatného značení jednotli-
vých oddělených polygonů.

 V aktualizované verzi rajonizace nejde v zásadě 
o změnu v pojetí rajonů ani zavedeného systému jejich 
členění a značení. Identifikační číslo rajonu, nyní čtyř-
místné, zachovává původní logický systém značení rajo-
nů, zavedený ve verzi 1986. Čtvrtá číslice, zamýšlená 
v minulé verzi pro označení subrajonů, byla nyní využi-
ta pro odlišení samostatných částí původního rajonu 
v oddělených polygonech a dále při rozdělení původních 
rajonů, které vyplynulo z členění podle oblastí povodí, 
podle výsledků hydrogeologických průzkumů a studií 
a z potřeb hodnocení kvantitativního a chemického sta-
vu vodních útvarů ve smyslu Rámcové směrnice EU pro 
vodní politiku 2000/60/ES.

 Seznam rajonů je uveden v tabulce 1 a celkový pře-
hled rajonizace v tabulce 2.

v uplatnění hydrologických výpočtových postupů při 
hodnocení zdrojů podzemních vod i metody vodo-
hospodářského bilancování se však nutně promítly do 
posunu v jejich váze. Jednotná úroveň hydrogeologické 
rajonizace je přitom zajištěna důsledným uplatňováním 
nadřazenosti hydrologického a bilančního hlediska nad 
hlediskem geologické a hydrogeologické mapy. Hrani-
ce rajonů byly přednostně adaptovány na vrstvu hydro-
logických rozvodnic DIBAVOD a dále na GEOČR50, 
popřípadě GEOČR25.

Pro hranice rajonů s nesouvislým zvodněním, kdy jde 
spíše o heterogenní jednotky s vyšším počtem lokálních 
kolektorů, byly většinou voleny hydrologické rozvodni-
ce, neboť se jevily nejvýhodnější. Tak bylo možno odlišit 
zvodnění a proudové systémy v navzájem nesouvisejících 
kolektorech. V oblasti pánevních sedimentů bylo vyme-
zení hranic rajonů podřízeno průběhu rozvodnic, pokud 
proudové systémy vycházejí z povodí infiltrace a bilanč-
ní modelová řešení s nimi takto počítají. Pro vymeze-
ní rajonů v kvartéru, popřípadě kvartéru–neogénu, 
byl zpravidla určující rozsah kvartérních (neogenních) 
sedimentů, pro ostatní typy hydrogeologických rajonů, 
pokud nejsou omezeny rozsahem geologické struktury, 
jsou obvyklým typem hranic hydrologické rozvodnice. 

 Použitá technologie GIS umožnila vyjádřit hydroge-
ologické rajony vertikálně ve třech vrstvách:
1. základní vrstvě, která pokrývá celé území ČR, s rajo-

ny v terciérních a křídových pánevních sedimentech 
(označení 2xxx), paleogenních a křídových sedimen-
tech Karpatské soustavy (3xxx), sedimentech svrch-
ní křídy (41xx až 46xx, kromě 4420), sedimentech 
permokarbonu (5xxx) a v horninách krystalinika, 
proterozoika a paleozoika (6xxx)

Obr. 1. Vzájemný vztah jednotli-
vých vrstev rajonů. 
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a 1632 Kvartér Dolní Bečvy. V oblasti fluviálních sedi-
mentů v povodí Dyje byly vymezeny rajony 1641 Kvar-
tér Dyje, 1642 Kvartér Jevišovky, 1643 Kvartér Svratky 
a 1644 Kvartér Jihlavy. Zároveň byla z rozsahu rajonu 
1641 a nově vymezeného rajonu 1652 Kvartér soutoko-
vé oblasti Moravy a Dyje vypuštěna zatopená plocha 
Novomlýnských nádrží.

Mostecká pánev. Původní rajon byl rozdělen na nebi-
lanční severní část 2131, která zahrnuje území důlní 
činnosti včetně prostoru lomu Bílina a výsypek u Duch-
cova, a jižní část 2132. Z původního rajonu byl zároveň 
vyčleněn jako samostatný rajon 6133 Teplický ryolit.

Jihočeské pánve. Ze severní části třeboňské pánve 
byl nově vyčleněn samostatný rajon 2152 Třeboňská 
pánev – střední část. Rozsah rajonu 2160 Budějovická 
pánev byl rozšířen východním směrem o přilehlou pán-
vičku u Nedabyle.

Neogenní sedimenty vněkarpatských a vnitrokar-
patských pánví. Vymezení bylo nově přepracová-
no obdobně jako rajony v kvartérech v povodí Odry 
a Moravy. Původní rajon 221 Moravská brána byl roz-
dělen v souladu s oblastmi povodí Dunaje a Odry na 
rajony 2221 Bečevská brána a 2222 Oderská brána. 
Nově byly vymezeny rajony 2242 Kuřimská kotlina, 
zahrnující současně i Tišnovskou a Jinačovickou kot-
linu, a Ostravská pánev, rozdělená na nebilanční části 
s ukončenou a pokračující těžbou uhlí – 2261 ostravská 
část, 2262 karvinská část.

Flyšové sedimenty. Původní rajony byly rozděleny 
hydrologicky.

Východočeská křída. Původní společný rajon 422 
byl rozdělen podle proudových systémů na části 4221 
Podorlická křída v povodí Úpy a Metuje, 4222 Podor-
lická křída v povodí Orlice. Rajony 423, 426 a 429 byly 
rozděleny v souladu s oblastmi povodí Labe a Dunaje 
na 4231 Ústeckou synklinálu v povodí Orlice, 4232 
Ústeckou synklinálu v povodí Svitavy, 4261 Kyšperskou 
synklinálu v povodí Orlice, 4262 Kyšperskou synklinálu 
– jižní část a 4291 Králický prolom – severní část, 4292 
Králický prolom – jižní část rozšířenou o hydrologicky 
související přilehlé krystalinikum.

K rajonu 4350 Velimská křída byl přičleněn česko-
brodský perm, původně zahrnutý do přilehlého krys-
talinika.

Jizerská křída. Původní rozdělení na jizerský turon 
a izolátor bylo nahrazeno částmi označenými 4410 Jizer-
ská křída pravobřežní a 4430 Jizerská křída levobřežní 
a hranice mezi nimi je vedena podél toku Jizery. Rajon 
4420 Jizerský coniac je zároveň převeden ve stejném 
rozsahu do svrchní vrstvy.

Křída Ohře a středního Labe po Litoměřice. Rajon 
4510 Křída severně od Prahy byl rozšířen o hydrolo-
gicky související povodí Výmoly a zároveň omezen 
povodím Sázavy. Původní rajon 452 Křída pravostran-
ných přítoků Labe byl rozčleněn podle průběhu proudo-
vých systémů na části 4521 Křída Košáteckého potoka, 
4522 Křída Liběchovky a Pšovky, 4523 Křída Obrtky 
a Úštěckého potoka.

7.4. Změny oproti rajonizaci 1986

V aktualizované verzi rajonizace byly provedeny úpra-
vy zákresů hranic popsané v předcházejících kapi-
tolách, které vyplynuly zčásti z odlišné technologie 
trojvrstevného zobrazení, zčásti z posunu v uplatnění 
jednotlivých hledisek pro vymezení rajonů. Tyto změny 
neznamenaly revizi zavedeného systému rajonizace. 

Kromě uvedených změn však byly provedeny další, 
které se zakládají jednak na zkušenostech s používáním 
předchozích verzí rajonizace, a to především v praxi 
vodohospodářských činností – bilance a evidence, jed-
nak na výsledcích hydrogeologických regionálních 
průzkumů a nového mapování. Byly vypuštěny rajony, 
jejichž význam byl zanedbatelný, a zároveň přepraco-
vány některé oblasti tak, aby se dosáhlo jednotného 
pojetí rajonizace na celém území České republiky. Byly 
přitom respektovány hranice rozdělující mezinárodní 
oblasti povodí Labe, Dunaje a Odry a důsledně dodrže-
na zásada, že pokud je rajon určen proudovým systé-
mem, musí být jejich hranice uzavřené. V případech, 
kdy byly některé rajony zrušeny, nebylo jejich označení 
již použito a číselná řada není souvislá.

Kvartérní sedimenty Labe a jeho přítoků jsou vymeze-
ny v rozsahu a členění podle HerrManna (1998). Nově je 
vymezen rajon v oblasti soutoku Ohře a Labe a v píšťan-
ském meandru, označený 1180 Kvartér Labe po Lovo-
sice. V prostoru chebské pánve byl vyčleněn samostat-
ný rajon 1190 Kvartér a neogén odravské části chebské 
pánve, který zahrnuje oblast prostých vod, zatímco rajon 
2110 Chebská pánev byl zachován v původním rozsahu, 
avšak pro vodní útvar minerálních vod.

Kvartérní sedimenty přítoků střední Vltavy. Původní 
společný rajon byl rozdělen na rajony 1211 Kvartér Luž-
nice, jehož rozsah byl výrazně omezen, a 1212 Kvartér 
Nežárky. Rajon 122 v kvartéru Otavy nad Strakonice-
mi byl zčásti zrušen jako nevýznamný, zčásti přičleněn 
k sousednímu rajonu 1230.

Kvartérní sedimenty přítoků Berounky, původně 
označené na Úslavě 134 a na Dolní Berounce 135, byly 
zrušeny jako nevýznamné.

Sedimenty v povodí Lužické Nisy. Vymezení rajonů 
1410 a 1420 v oblasti Liberecké kotliny a Žitavské pánve 
bylo přepracováno.

Kvartérní sedimenty v povodí Odry a v povodí 
Moravy. Vymezení rajonů bylo přepracováno s využi-
tím výsledků nového hydrogeologického mapování 
a s ohledem na jednotné pojetí rajonizace a využití troj-
vrstevné technologie zobrazení. V oblasti povodí Odry 
byly vypuštěny málo významné a roztříštěné rajony 
v povodí Olše a v oblasti Žulovské a Podbeskydské 
pahorkatiny a Ostravské pánve, původně označené 153, 
154 a 156. V povodí Moravy byl původní rajon 162 roz-
dělen na 1621 a 1622 Pliopleistocén Hornomoravské-
ho úvalu – severní a jižní část a nově vyčleněny 1623 
Pliopleistocén Blaty a 1624 Kvartér Valové, Romže 
a Hané. Fluviální sedimenty v povodí Bečvy, původní 
rajon 163, byly rozčleněny na 1631 Kvartér Horní Bečvy 
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Obr. 2. Kategorie použitých hranic.

Pro účely konstrukce rajonů byla zvolena platforma 
SW produktů ESRI. Výhodou těchto softwarových pro-
duktů je variabilita řešení od volně šiřitelných produk-
tů (ArcExplorer) až po nástroje pro vytváření a správu 
centralizovaných dat dostupných řešitelům projektu. 
Systém, který sloužil technickému zpracování hranic 
rajonů, má klasickou třívrstevnou architekturu a je 
složen z následujících komponent:
• Jádro systému – geodatabáze (RDBMS Oracle), 

obsahující veškeré nově konstruované objekty (plo-
chy i hranice rajonů) i jejich atributy a definice jejich 
vzájemných vztahů. V geodatabázi byla uložena rov-
něž část geovědních vrstev, které sloužily jako pod-
klad ke konstrukci hranic rajonů (GEOČR50, GEO-
ČR25, hydrogeologické mapy atd.). 

• Aplikační vrstva – SW produkty ArcIMS (technolo-
gie mapového serveru), ArcSDE a web server Appa-
che, které vytváří vrstvu zabezpečující komunikaci 
uživatelů s geodatabází i centrálně spravovanými 
daty ve formátu SHP. 

• Vrstva klientských stanic, která byla reprezentována 
širokou sadou desktop nástrojů ArcGIS – konstruk-
ce dat, editace a využití dat z centrální geodatabáze 
v kombinaci s daty na lokálních stanicích, vytváření 
vlastních pracovních výstupů, průběžná i závěrečná 
kontrola správnosti nově vznikajících vrstev rajonů.

Rajon Křída dolního Labe po Děčín – levý břeh byl 
rozdělen podle syntézy české křídy (HerČík – HerrMann 
– nakládal 1989) na 4611 Křída dolního Labe po 
Děčín – levý břeh, jižní část, 4612 Křída dolního Labe 
po Děčín – levý břeh, severní část.

Bazální křídový kolektor. Nově vymezené rajony roz-
dělené na části 4710 Bazální křídový kolektor na Jize-
ře, 4720 Bazální křídový kolektor od Hamru po Labe, 
4730 Bazální křídový kolektor benešovské synklinály 
jsou určeny samostatnými proudovými systémy kolek-
toru v perucko-korycanském souvrství a zobrazeny na 
samostatné podložené vrstvě.

Rozsah rajonu 5131 Rakovnická pánev byl rozšířen 
o povodí Jesenického potoka a nově byl vymezen rajon 
5132 Žihelská pánev.

Krystalinikum, proterozoikum a paleozoikum. Ploš-
ně rozlehlé rajony byly rozděleny podle hydrologické 
příslušnosti, přitom z původního rajonu 621 byly oddě-
leny části náležející do povodí Dunaje jako samostat-
né rajony – 6211 Krystalinikum Českého lesa v povodí 
Kateřinského potoka a 6213 Krystalinikum Českého 
lesa v povodí Schwarzach – v souladu s ohraničením 
mezinárodních oblastí povodí a obdobně byla odděle-
na část 6413 Krystalinikum Jizerských hor v povodí 
Lužické Nisy příslušející do oblasti povodí Odry. Dále 
byly podle rozvodnice mezinárodních oblastí povodí 
Dunaje a Odry rozděleny Krystalinikum Východních 
Sudet na 6431 Krystalinikum severní části Východních 
Sudet a 6432 Krystalinikum jižní části Východních 
Sudet a Kulm Nízkého Jeseníku na 6611 Kulm Nízkého 
Jeseníku v povodí Odry a 6612 Kulm Nízkého Jeseníku 
v povodí Moravy. Nově byl vymezen rajon 6640 Mla-
dečský kras. 

7.5. technická konstrukce rajonů

Rajonizace 2005 je zpracována v geografické vrstvě ve 
dvou úrovních. První úroveň reprezentuje hydrogeolo-
gické rajony tak, jak budou součástí informačního sys-
tému veřejné správy pro širší oblast uživatelů. Přehled-
ná mapa rajonů je na grafické příloze 1 a na přiloženém 
CD. Rajony jsou zobrazeny jako polygony, k nimž budou 
připojeny základní údaje v rozsahu daném vyhláškou 
MZe č. 391/2004 Sb., tj. údaje o názvu rajonu, číselném 
identifikátoru, správci povodí a územní identifikaci, 
a další údaje o přírodních charakteristikách.

Druhá úroveň vrstvy hydrogeologických rajonů 
obsahuje informace o lineárních částech hranic jednot-
livých rajonů (obrázek 2). Ke každé hranici rajonu je 
připojena databáze, která obsahuje informace o typu 
příslušné části linie, např. rozvodnice, geologická, resp. 
litologická hranice, tektonická hranice, linie toku, bližší 
údaj o hranici (např. číslo rozvodnice) a zdroj, z něhož 
byla linie použita, např. GEOČR50, ZABAGED, DIBA-
VOD. Databáze kategorií hranic rajonů je přístupna 
pouze správci databáze.
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Současná verze rajonizace je zpracována odlišným 
způsobem, kdy tištěné mapy jsou nahrazeny geografic-
kými vrstvami dostupnými v elektronické podobě. Pro 
prezentaci popisu hydrogeologických rajonů byla pro-
to zvolena databáze jejich charakteristik, která umožní 
snadné a přístupné propojení. Charakteristiky rajonů 
jsou jednak obecné (popisné), jednak přírodní, uvedené 
ve společné databázi.

 

7.6.1. Obecné charakteristiky rajonů

Obecné charakteristiky uvádějí základní čtyřmístný 
identifikátor rajonu, navazující v maximální míře na 
značení rajonů minulé verze, název rajonu modifiko-
vaný s ohledem na jednotný popis rajonů, plochu rajo-
nu, příslušnost rajonu k oblastem povodí stanoveným 
vyhláškou MZe č. 292/2002 Sb., ve znění vyhlášky 
MZe č. 390/2004 Sb. a k mezinárodním oblastem 
povodí (hlavním povodím).

Přehled kódů pro tyto údaje je v tabulkách 3.1. a 3.2. 

7.6.2. Přírodní charakteristiky rajonů

Pestrá geologická stavba se odráží v rozmanitých pří-
rodních poměrech státního území, které kromě jiného 
podmiňují také počet vymezených skupin hydrogeo-
logických rajonů a jejich vzájemné odlišnosti. Hyd-
rogeologický rajon jako základní bilanční jednotka 
podzemních vod s definovanými okrajovými pod-
mínkami a fázemi oběhu vody byl vymezen na zákla-
dě hydrologických, hydrogeologických, geologických 
a morfologických hledisek. Představuje však převáž-
ně heterogenní jednotku, jejíž základní přírodní cha-
rakteristiky je třeba v rámci rajonu generalizovat. 

Pro potřeby informačního systému jsou přírodní 
charakteristiky hydrogeologických rajonů zpracovány 
v databázích pod kódovým označením. Zvolená for-
ma umožňuje snadný a rychlý uživatelský výběr podle 
zadaných kritérií, porovnávání se zvolenými kritérii, 
doplňování dalších údajů podle aktuální potřeby apod. 
Kódové označování přírodních charakteristik však 
vyžaduje zjednodušení podávané informace a s ohle-
dem na rozlohu většiny rajonů i její generalizaci. Proto 
přírodní charakteristiky uváděné v databázích odpoví-
dají vždy převládající vlastnosti či hodnotě.

Mezi základní přírodní charakteristiky rajonů patří 
geologická jednotka, skupina rajonů, litologie, u skupiny 
křídových rajonů stratigrafie, typ kvartérních sedimentů, 
typ zvodnění, průměrná mocnost kolektoru, charakter 
hladiny podzemní vody, typ propustnosti, převládající 
celková mineralizace podzemních vod a převládající che-
mický typ podzemních vod. Schéma kódů pro sestavení 
charakteristik je uvedeno v tabulkách 3.3. až 3.15.

Geologická jednotka vyjadřuje stáří, popřípadě 
i horninový typ jednotlivých plošně rozsáhlých hydro-

Obr. 3. Přehled poměru použitých kategorii hranic v jednotli-
vých vrstvách rajonů.

Vektorové hranice rajonů byly tedy vytvářeny na 
základě informací soustředěných ve speciálně připrave-
ných mapových službách (např. agregovaná data GEO-
ČR50, ZABAGED, DIBAVOD). 

Na základě těchto podkladů vznikaly soubory hra-
nic rajonů členěných do nezávislých souborů podle typů 
hranic, které byly definovány na počátku prací (G – geo-
logický, T – tektonický, R – rozvodnice, H10 – hranice 
republiky, LT – linie toku a O – ostatní). 

Obrázek 3 ukazuje poměr použitých kategorií hranic 
v jednotlivých vrstvách rajonů. Základní kresba byla 
následně čištěna, tj. byla vytvořena topologie vztahů 
liniových prvků, což umožnilo konstrukci polygonové 
vrstvy rajonů se základním identifikátorem (číslo rajo-
nu). Výsledný formát, ve kterém jsou konečná data, je 
SHP. Zvolený způsob zpracování umožňuje snadnou 
a jasnou orientaci při zjištění původu hranic rajonů 
a následnou aktualizaci hranic v případě potřeby.

7.6. charakteristiky hydrogeologických rajonů

K edicím map odborné povahy vydávaných tiskem byly 
zpravidla připojeny vysvětlivky nebo doprovodný text, 
které obsahovaly charakteristiky jednotlivých celků zob-
razených na mapě, popřípadě údaje o použitých doku-
mentačních bodech. V případě hydrogeologické rajoniza-
ce byly tímto způsobem uspořádány edice 1966 a 1987. 
Mapy rajonizace 1973 (edice 1974–76) byly doprovodným 
souborem Směrného vodohospodářského plánu a hydro-
geologické poměry byly popsány v jeho příslušné části.
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je významná pro hodnocení zranitelnosti území (hor-
ninového prostředí), z hlediska průniku a šíření případ-
né kontaminace a zároveň z hlediska jistoty vydatnosti 
nového vodního zdroje v konkrétní lokalitě. 

Mezi základní přírodní charakteristiky patří klasi-
fikace režimu hladiny podzemní vody (tabulka 3.12). 
V případě tlakového režimu je hladina podzemní vody 
napjatá a lze zároveň předpokládat, že kolektor je kryt 
relativně nepropustnou vrstvou, která plní ochrannou 
funkci. Jako napjatá hladina je označován i stav, kdy 
v sedimentárních pánvích je ve vertikálním směru roz-
dílná propustnost a hlubší partie kolektoru mají tlakový 
režim. Tato informace umožňuje odhad, do jaké míry 
je zvodnění kolektoru kryto nepropustnou vrstvou a jak 
je odolné vůči kontaminaci podzemní vody plynoucí 
z využití krajiny v daném území. 

Transmisivita – průtočnost kolektoru (vysoká, střed-
ní, nízká) odráží množství podzemní vody v daném hor-
ninovém prostředí a naznačuje jeho vodohospodářskou 
využitelnost (tabulka 3.13). Území s vysokou a střední 
transmisivitou jsou z kvantitativního hlediska vhodná 
pro vodohospodářské využití. Mimo uvedené kategorie 
nepřevažují v žádném rajonu extrémní hodnoty velmi 
nízké (méně než 1 . 10–5 m2 . s-1) ani velmi vysoké (více 
než 6 . 10–3 m2 . s-1), které tedy nebyly pojaty do kódo-
vaných kategorií. Kategorie transmisivity byly převzaty 
ze základních hydrogeologických map (krásný 1986) 
a pro účely rajonizace 2005 zjednodušeny. Výše uve-
dená klasifikace transmisivity se osvědčila při tvorbě 
analogových hydrogeologických map v rámci Souboru 
geologických a ekologických účelových map přírodních 
zdrojů ČR v měřítku 1 : 50 000 vydaných v ČGÚ, resp. 
ČGS. Hydrogeologické mapy vytvořené v rámci výše 
uvedeného souboru map byly hlavním podkladem pro 
stanovení převažující transmisivity v příslušném rajo-
nu. Velikost transmisivity zakreslená v hydrogeologic-
kých mapách ČR v měřítku 1 : 50 000 je výsledkem 
statistického vyhodnocení výsledků hydrodynamických 
zkoušek na hydrogeologických objektech na území pří-
slušného mapového listu. 

Kategorie celkové mineralizace podzemní vody 
(< 0,3; 0,3–1; > 1 g . l-1) znamenají v našich podmínkách 
nízkou, střední a vysokou celkovou mineralizaci a byly 
zvoleny na základě praktických zkušeností a znalos-
tí o celkové mineralizaci podzemních vod, ověřených 
při sestavení edice hydrochemických map 1 : 200 000 
(tabulka 3.14).

Chemický typ podzemní vody udává, které základ-
ní ionty, jejichž koncentrace přesahují 20 mval%, mají 
dominantní zastoupení v chemickém složení podzem-
ních vod. Celkově se uvádí 12 variant šesti základních 
iontů (kationty: Ca2+, Mg2+ a Na+; anionty: HCO

3
–, 

SO
4
2– a Cl– ), které jsou rozděleny do 7 kategorií (tabul-

ka 3.15). Ve variantách nejsou uvedeny ionty, které se 
do podzemních vod dostaly lidskou činností, jako např. 
NO

3
–, ani chemické typy vod, které netvoří dominant-

ní typ v žádném z rajonů. Pořadí uváděných iontů však 
neodpovídá jejich koncentračnímu pořadí. Do katego-

geologických rajonů. Podle příslušnosti ke geologickým 
jednotkám byly následně vyčleněny skupiny rajonů. Ve 
čtyřmístném identifikačním čísle rajonu je kód geolo-
gické jednotky uveden první a skupina rajonů druhou 
číslicí (tabulky 3.3 a 3.4).

Zjednodušený výběr litologických typů hornin použí-
vaných v databázi byl podřízen jejich hydrogeologické-
mu významu. Proto např. hydrogeologicky monotónní 
metamorfity či magmatity postrádají detailnější členění 
na rozdíl od hydrogeologicky variabilních sedimentár-
ních hornin (tabulka 3.5).

Pokud jsou ve vrstevních systémech křídových rajo-
nů vymezeny dva, ojediněle i tři vodohospodářsky 
významné kolektory nebo zvodněná přípovrchová zóna, 
jsou jejich přírodní charakteristiky popsány samostatně. 
Kód vyjadřuje, je-li vrstevní kolektor vymezen, a jeho 
pozici od povrchu, nebo jde-li o přípovrchovou zónu 
(tabulka 3.6).

Detailnější členění křídových sedimentů vyplynu-
lo z jejich rozdílného stratigrafického a litologického 
vývoje v různých částech území a výskytu většího počtu 
superponovaných kolektorů s rozdílným vodohospodář-
ským významem (tabulka 3.7).

Typ kvartérních sedimentů (fluviální, glacigenní 
a glacifluviální) naznačuje jejich litologický charakter. 
Ve fluviálních sedimentech mají dominantní zastoupení 
písky, popřípadě štěrky, a lze předpokládat vytříděnost 
sedimentů. Opakem jsou glacigenní nevytříděné sedi-
menty, kde se vyskytují balvany až jíly a převládá jílo-
vitá frakce (tabulka 3.8).

V území s platformním pokryvem Českého masi-
vu a ve východní části republiky i v terciéru Karpat-
ské soustavy, včetně rozsáhlých akumulací kvartérních 
sedimentů, se zpravidla vytváří souvislé zvodnění 
s regionálním rozsahem proudění podzemní vody, a to 
často bez přímé vazby na síť povrchových toků a mor-
fologii terénu. Naproti tomu v oblasti krystalinického 
fundamentu Českého masivu a ve flyši Karpatské sou-
stavy se vyskytují zvodnění, vázaná na morfologii teré-
nu a v úzké vazbě na místní drenážní báze. V těchto 
případech lze uvažovat o možném dělení rajonů zejmé-
na s ohledem na potřeby klasifikace chemického stavu 
útvarů podzemních vod (kap. 7.2.). Taková možnost je 
vyjádřena jako „dělitelnost“ v tabulce 3.9.

Mezi další základní přírodní charakteristiky hydro-
geologických rajonů patří průměrná mocnost zvodnění 
v kolektoru, vyjádřená převažujícím intervalem v tabul-
ce 3.10. Tato hodnota poskytuje zprostředkovaně urči-
tou informaci, zda lze, nebo nelze v kolektoru očekávat 
významnější využitelné množství vody. Intervaly moc-
nosti byly stanoveny na základě výsledků regionálních 
hydrogeologických průzkumů. V územích s nedostat-
kem dat byla mocnost stanovena odborným odhadem 
vycházejícím z geologických průzkumů.

Typ propustnosti (průlinová, puklinová, puklino-
krasová, průlino-puklinová a puklino-průlinová) popi-
suje, jakými cestami v daném horninovém prostředí 
proudí podzemní voda (tabulka 3.11). Tato informace 
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dě geografických, geologických a vodohospodářských 
GIS vrstev.

Hydrogeologická rajonizace 2005 je zpracována tech-
nologií GIS jako trojvrstevná digitální mapa, k níž jsou 
připojeny základní a vybrané přírodní charakteristiky 
jednotlivých rajonů. Uživatel má tak možnost prohlížet 
interaktivní mapu hydrogeologických rajonů v libovol-
ném zvětšení, výběru nebo výřezu včetně informací 
o základních a vybraných přírodních charakteristikách 
příslušného rajonu. 
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vaného chemického typu Ca-Mg-HCO
3
-SO

4
 i typ Ca-

HCO
3
-SO

4
. Do kategorie 6 patří typy Ca-Na-HCO

3
-SO

4 

a Na-HCO
3
-SO

4
. Kategorie 7 Na-Ca-HCO

3
-Cl, typická 

pro některé minerální vody, je dominantní v cenoman-
ském kolektoru Labské křídy. 

Uspořádání databáze umožňuje výběr nebo řazení 
rajonů do souborů podle zvolených charakteristik nebo 
jejich kombinací. Zároveň lze využít kritéria přírodních 
charakteristik i pro jinou zvolenou interpretaci. Příklad 
je uveden v příloze VIII, kde je zobrazena kombina-
ce geologické jednotky, typu propustnosti a velikosti 
transmisivity. Spolu s číslem rajonu umožňuje vytvořit 
zjednodušenou hydrogeologickou mapu. 

Aplikace výběru a kombinace přírodních charakte-
ristik rajonů v rozsahu celého území jsou na přiloženém 
CD uvedeny jako Hydrogeologická interpretace 1 (geo-
logická jednotka – typ propustnosti – transmisivita) 
a interpretace 2 (typ propustnosti – transmisivita – cel-
ková mineralizace). Obdobně lze kombinovat pomo-
cí výběru z databáze přírodních charakteristik i další 
parametry, např. chemický typ, mineralizaci, typ pro-
pustnosti, mocnost kolektoru, typ kvartérního kolekto-
ru nebo rozlišení stratigrafických jednotek křídových 
souvrství.

8. Závěr

Publikace podává přehled metodických principů i ver-
zí rajonizace 1965, 1973 a 1986 provedených na území 
Československa a později České republiky. Hydrogeo-
logická rajonizace 2005 navázala na metodické prin-
cipy a zkušenosti z předchozích verzí. Její zpracování 
vyvolaly zejména nároky zákona č. 254/2001 Sb. a pří-
slušných prováděcích vyhlášek. Hydrogeologické rajo-
ny byly stanoveny jako součást informačního systému 
veřejné správy a základními územními jednotkami pro 
činnosti spadající do oboru plánování v oblasti vod.

V době vydání aktualizovaného vodního zákona 
byly mapy poslední verze rajonů z roku 1986 rozebrané 
a nedostupné. Reedice tohoto mapového souboru byla 
sice novými reprodukčními technikami proveditelná, 
avšak z odborného i autorského hlediska již stěží při-
jatelná. Zároveň bylo zřejmé, že soubor map v měřítku 
1 : 200 000 nevyhovuje podrobností zákresů.

Výsledkem projektu VaV 650/4/02, řešeného kolek-
tivem autorů v letech 2002 až 2005 byla aktualizovaná 
verze rajonizace, označená jako Hydrogeologická rajo-
nizace 2005. Rajony odpovídají podrobností vymezení 
měřítku 1 : 50 000 a hranice jsou definovány na podkla-
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The scope of hydrogeological zoning was to define suitable units for national water policy and assessment of ground-
water resources. The actual completed upgrade of the hydrogeological zoning of the Czech Republic initialized an 
idea to describe the principles and evolution of the methodology, which have been applied during their practical 
use. The first attempt to delineate hydrogeological zones dates more than forty years ago. The present publication is 
describing the up-to-date experience and progress.

The first hydrogeological zones were developed in 1959 for the Labe (Elbe) River basin. The delineation was 
based on the temporal knowledge of geological structures and groundwater flow systems.

The first complete set of hydrogeological zones for the whole territory of the former Czechoslovak Republic 
was identified in 1965. The hydrogeological zones based on hydrogeological structures were incorporated in the 
statewide map at scale 1 : 500 000. The rock lithology with corresponding permeability type was the basic element 
expressed in that map. 

The hydrogeological zone was defined as a unit with uniform hydrogeological parameters both geologically and 
tectonically determinated with a prevailing type of aquifer and groundwater circulation. 

The map was supplied with geological symbols, tectonic lines, isopleths of Cretaceous and Neogene base, ground-
water data (e.g., permeability coefficients and spring type and yield of spring), surface water data (e.g., water divide 
and streams), artificial hydrogeological objects (e.g., boreholes based on type and yield). Map colors and hatches were 
adopted in accordance with the legend proposal for the Hydrogeological Map of Europe (scale 1 : 1 500 000) presented 
by the IAH members at the International Geological Congress in 1964. Therefore, the 1965 hydrogeological zoning of 
Czechoslovakia and its application for balance of water management can be considered as the first worldwide attempt. 

The hydrogeological zones 1965 were updated in the frame of Water Master Plan actualization in the early 1970s. 
The new 1973 delineation was developed at scale 1 : 200 000 based on results of groundwater resources investiga-
tion and assessment. It reflected natural and exploitable groundwater resources and relations between baseflow and 
surface and total discharge. The Water Act No. 138/1973 introduced the national balance of water management 
the part of which was the groundwater budget. The hydrogeological maps and maps of zones of 1973 applied the 
standard principles of the legend recommended by the IAH for the proposed new Hydrogeological Map of Eu-
rope (struckMeier – Margat 1995). The basic map elements were represented as hydrogeological structures based 
on geomorphology, structural geology and hydrogeology. Colors and strip method enabled to express overlapping 
structures. This kind of map expression showed general information concerning aquifer location and its signifi-
cance and utility. The balance data expressed in the frame of the zones (utilizable resource values and categories, 
exploited volume of groundwater) were summarized in the “balance supplement” maps. The groundwater outflow 
values, stated for 105 stream measure points as ratio between the value of baseflow and the mean total discharge, 
represented new information included into this map. 

The investigation of the hydrogeologically significant regions of the Bohemian Massif was practically completed 
by 1981–1985. The hydrogeological zones were then updated in 1986. Compared with previous, the new version 
preferred the hydrogeological point of view including distinct boundaries of aquifers and groundwater circula-
tion phases (e.g. infiltration–circulation, accumulation–drainage). Delineation of the new hydrogeological zones 
reflected natural conditions in two ways. Firstly – hydrogeological zones with dominating geological and hydro-
geological factors in areas covered by platform sediments and partly with Carpathian Tertiary or larger Quaternary 
covers where continuous aquifers without direct relation to the local stream pattern are usually developed. Secondly 
– zones covering local morphologically limited aquifer systems in the crystalline rocks including folded sedimen-
tary units or the Carpathian Paleogene, which have a close relation to the local erosion base or stream. In those areas 
the hydrogeological perspective was taken in account as the most significant water bearing cover sediments occur 
without direct relation to the underlay aquifer. The hydrogeological zones of 1986 were issued as series of maps at 
the scale 1 : 200 000 together with separate booklets containing description and assessment of the zones.

At the beginning of the 2000s and especially with the new Water Act No. 254/2001, the 1986 hydrogeological 
zones were no more suitable from both hydrogeological, data processing and resolution point of view in comparison 
with the present requirements. Therefore, a special research project was initiated in 2002. Its result designed as 
“Hydrogeological Zones 2005” developed the newly updated previous version of 1986, as to correspond with the 
up-to-date state of knowledge, data processing technologies and present requirements of information systems of the 
public administration in agreement with the Water Act. 
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Results of both recent regional and local hydrogeological and geological investigations and mapping, ground-
water hydrology and practice in groundwater balance calculations and groundwater abstraction records evidenced 
since 1970 as well as the new data processing have allowed a new concept of hydrogeological zoning. Most of 
the hydrogeological zones have been adapted to groundwater bodies according the Water Framework Directive 
2000/60/EC. The updated hydrogeological zones correlate now with “groundwater bodies” determined on natural 
conditions. The advantage of such approach means a better groundwater assessment guided by uniform classifica-
tion methods applied in all regions.

The delineation of zones is retaining the previous system of zoning, the zones being encoded with a four-digit 
number which describe the geological unit and hydrogeological zone group (first two digits) and the proper zone 
(third and forth digits). The delineation has mainly been derived from digital map bases for geology, water man-
agement and the cartographical base, most of them at scale 1 : 50 000. The final hydrogeological zones database 
has been processed in two GIS levels: the first assigned for public use, containing boundaries, designation of zones 
and their characteristics, the second one for the use by specialists containing detailed data of types of boundaries 
delineation (e.g., groundwater divide, geological or lithological or tectonic lines, hydrogeological flow lines, stream 
course) and the source from which the proper part of line has been derived (nation-wide databases like, geological 
databases, geographic databases, hydrological databases).

The used GIS technology has allowed express hydrogeological zones in three layers: 1. The main layer cover-
ing the whole territory of the Czech Republic containing hydrogeological zones in Cretaceous and Tertiary basins, 
in Carpathian Cretaceous and Paleogene sediments, Late Cretaceous sediments, Permocarboniferous sediments 
and Proterozoic and Paleozoic crystalline rocks. 2. The top layer for areas of Quaternary and hydrogeologically 
connected Quaternary and Neogene sediments and the Coniacian in the Jizera River basin. 3. The layer of basal 
Cretaceous aquifer of the Jizera and the Ploučnice rivers and right-hand tributaries of Labe basins.

The GIS technology has eliminated overlapping of underlying zones common in former one-layer cartographic 
paper-map technology. The three-layer hydrogeological zoning enables a better approach to groundwater flow sys-
tems and enables balance calculations in multi-aquifer hydrogeological structures.

The delineation of “Hydrogeological Zones 2005” has 152 zones comprising 111 zones in the main layer, 38 
zones in the top layer and 3 zones in the layer of the basal Cretaceous aquifer.

The present publication describes the history and evolution of the hydrogeological zoning in the Czech Repub-
lic and the former Czechoslovakia and contains the actual synoptic map as well as patterns of the previous maps 
and a separate CD with lists of all historical zone versions and the detailed database of zone natural parameters.

Figures 

1. Presentation of hydrogeological zones in three layers. 
2. Dimension of different types of hydrogeological 

boundaries (red line – geological boundary, green 
line – watercourse, yellow line – otherwise defined, 
blue line – watershed divide, brown line – tectonics).

3. Review of proportional application of various types 
of zone boundaries (layers: Main, Cenomanian, Qua-
ternary

 G – geological boundary, H10 – frontier, LT – water-
course, O – otherwise defined, R – watershed divide, 
T – tectonics).

Tables

1. List of the 2005 hydrogeological zones. 
2. Summary of the 2005 hydrogeological zones. 
3. Codes for general and natural parameters. 
 3.1. Management river basin district codes.
 3.2. International river basin district codes.
 3.3. Geological unit codes.
 3.4. Hydrogeological zone group codes.
 3.5. Lithological type codes.
 3.6. Aquifer codes.
 3.7. Stratigraphic units code. 

 3.8. Quaternary sediment type codes.
 3.9. Hydrogeological zone divisibility codes. 
 3.10. Aquifer thickness codes.  
 3.11. Permeability type codes. 
 3.12. Groundwater level codes.
 3.13. Transmissivity classification codes. 
 3.14. TDS (total dissolved substance) classification 

codes.
 3.15. Groundwater chemical type classification 

codes.

Attachments

I. Hydrogeological zones 2005 – synoptic map 
 (scale 1 : 1 100 000).  
II. Hydrogeological map 1967, detail 
 (scale 1 : 500 000). 
III. Hydrogeological map of the Water Master Plan, 

1974 – detail (scale 1 : 200 000).
IV. Explanations to the 1967 and 1974 hydrogeologi-

cal maps – details.
V. Map of the 1986 hydrogeological zones, detail.
VI. Water balance map supplement, 1974, detail. 
VII. Map of the 2005 hydrogeological zones, detail.
VIII. Hydrogeological interpretation 1, detail. 
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tabuLky

1. Seznam názvů rajonů

1 Rajony v kvartérních a propojených 
kvartérních a neogenních sedimentech

11 Kvartérní sedimenty Labe a jeho přítoků

1110 Kvartér	Orlice

1121 Kvartér	Labe	po	Hradec	Králové

1122 Kvartér	Labe	po	Pardubice

1130 Kvartér Loučné a Chrudimky

1140 Kvartér Labe po Týnec

1151 Kvartér Labe po Kolín

1152 Kvartér Labe po Nymburk

1160 Kvartér Urbanické brány

1171 Kvartér	Labe	po	Jizeru

1172 Kvartér	Labe	po	Vltavu

1180 Kvartér	Labe	po	Lovosice

1190 Kvartér a neogén odravské části Chebské 
pánve

12 Kvartérní sedimenty přítoků střední Vltavy

1211 Kvartér Lužnice

1212 Kvartér Nežárky

1230 Kvartér Otavy a Blanice

13 Kvartérní sedimenty přítoků Berounky

1310 Kvartér Úhlavy

1320 Kvartér Radbuzy

1330 Kvartér Mže

14 Sedimenty v povodí Lužické Nisy

1410 Kvartér Liberecké kotliny

1420 Kvartér a miocén Žitavské pánve

1430 Kvartér Frýdlantského výběžku

15 Kvartérní sedimenty v povodí Odry

1510 Kvartér Odry

1520 Kvartér Opavy

1550 Kvartér Opavské pahorkatiny

16 Kvartérní sedimenty v povodí Moravy

1610 Kvartér Horní Moravy

1621 Pliopleistocén Hornomoravského úvalu 
– severní část

1622 Pliopleistocén Hornomoravského úvalu – jižní 
část

1623 Pliopleistocén Blaty

1624 Kvartér Valové, Romže a Hané

1631 Kvartér Horní Bečvy

1632 Kvartér Dolní Bečvy

1641 Kvartér Dyje

1642 Kvartér Jevišovky

1643 Kvartér Svratky

1644 Kvartér Jihlavy

1651 Kvartér Dolnomoravského úvalu

1652 Kvartér soutokové oblasti Moravy a Dyje

2 Rajony v terciérních a křídových 
sedimentech pánví

21 Terciérní a křídové sedimenty 
podkrušnohorských a jihočeských pánví

2110 Chebská pánev

2120 Sokolovská pánev

2131 Mostecká pánev – severní část

2132 Mostecká pánev – jižní část 

2140 Třeboňská pánev – jižní část

2151 Třeboňská pánev – severní část

2152 Třeboňská pánev – střední část

2160 Budějovická pánev

22 Neogenní sedimenty vněkarpatských 
a vnitrokarpatských pánví

2211 Bečevská brána

2212 Oderská brána

2220 Hornomoravský úval

2230 Vyškovská brána

2241 Dyjsko-svratecký úval

2242 Kuřimská kotlina

2250 Dolnomoravský úval

2261 Ostravská pánev – ostravská část

2262 Ostravská pánev – karvinská část

3 Rajony v sedimentech paleogénu a křídy 
Karpatské soustavy

31 Sedimenty tektonických bradel

3110 Pavlovské vrchy a okolí

32 Flyšové sedimenty

3211 Flyš v povodí Olše

3212 Flyš v povodí Ostravice

3213 Flyš v mezipovodí Odry
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3221 Flyš v povodí Bečvy

3222 Flyš v povodí Moravy

3223 Flyš v povodí Váhu – severní část

3224 Flyš v povodí Váhu – jižní část

3230 Středomoravské Karpaty

4 Rajony v sedimentech svrchní křídy

41, 42 Východočeská křída

4110 Polická pánev

4210 Hronovsko-poříčská křída

4221 Podorlická křída v povodí Úpy a Metuje

4222 Podorlická křída v povodí Orlice

4231 Ústecká synklinála v povodí Orlice

4232 Ústecká synklinála v povodí Svitavy

4240 Královédvorská synklinála

4250 Hořicko-miletínská křída

4261 Kyšperská synklinála v povodí Orlice

4262 Kyšperská synklinála – jižní část

4270 Vysokomýtská synklinála

4280 Velkoopatovická křída

4291 Králický prolom – severní část

4292 Králický prolom – jižní část

43 Křída středního Labe po Jizeru

4310 Chrudimská křída

4320 Dlouhá mez – jižní část

4330 Dlouhá mez – severní část

4340 Čáslavská křída

4350 Velimská křída

4360 Labská křída

44 Jizerská křída

4410 Jizerská křída pravobřežní

4420 Jizerský coniac

4430 Jizerská křída levobřežní

45 Křída Ohře a středního Labe po 
Litoměřice

4510 Křída severně od Prahy

4521 Křída Košáteckého potoka

4522 Křída Liběchovky a Pšovky

4523 Křída Obrtky a Úštěckého potoka

4530 Roudnická křída

4540 Ohárecká křída

4550 Holedeč

46 Křída dolního Labe

4611 Křída dolního Labe po Děčín – levý břeh, 
jižní část

4612 Křída dolního Labe po Děčín – levý břeh, 
severní část

4620 Křída dolního Labe po Děčín – pravý břeh

4630 Děčínský Sněžník

4640 Křída horní Ploučnice

4650 Křída dolní Ploučnice a horní Kamenice

4660 Křída dolní Kamenice a Křinice

47 Bazální křídový kolektor

4710 Bazální křídový kolektor na Jizeře

4720 Bazální křídový kolektor od Hamru po Labe

4730 Bazální křídový kolektor v benešovské 
synklinále

5 Rajony v sedimentech permokarbonu

51 Permokarbon limnických pánví

5110 Plzeňská pánev

5120 Manětínská pánev

5131 Rakovnická pánev

5132 Žihelská pánev

5140 Kladenská pánev

5151 Podkrkonošský permokarbon

5152 Náchodský perm

5161 Dolnoslezská pánev – západní část

5162 Dolnoslezská pánev – východní část

52 Permokarbon limnických brázd

5211 Poorlický perm – severní část

5212 Poorlický perm – jižní část

5221 Boskovická brázda – severní část

5222 Boskovická brázda – jižní část

6 Rajony v horninách krystalinika, 
proterozoika a paleozoika

61 Krystalinikum Krušnohorské soustavy

6111 Krystalinikum Smrčin a západní části 
Krušných hor

6112 Krystalinikum Slavkovského lesa

6120 Krystalinikum v mezipovodí Ohře po Kadaň

6131 Krystalinikum Krušných hor od Chomutovky 
po	Moldavu

6132 Krystalinikum východní části Krušných hor 
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6133 Teplický ryolit

62 Krystalinikum, proterozoikum 
a paleozoikum západních Čech

6211 Krystalinikum Českého lesa v povodí 
Kateřinského potoka

6212 Krystalinikum v povodí Mže po Stříbro 
a Radbuzy po Staňkov 

6213 Krystalinikum Českého lesa v povodí 
Schwarzach

6221 Krystalinikum v mezipovodí Mže pod 
Stříbrem

6222 Krystalinikum a proterozoikum v povodí 
Úhlavy a dolního toku Radbuzy

6230 Krystalinikum, proterozoikum a paleozoikum 
v povodí Berounky

6240 Svrchní silur a devon Barrandienu

6250 Proterozoikum a paleozoikum v povodí 
přítoků Vltavy

63 Krystalinikum jižních a jihozápadních 
Čech

6310 Krystalinikum v povodí horní Vltavy 
a Úhlavy

6320 Krystalinikum v povodí střední Vltavy

64 Krystalinikum Sudetské soustavy

6411 Krystalinikum Šluknovské pahorkatiny

6412 Krystalinikum Lužických hor

6413 Krystalinikum Jizerských hor v povodí 
Lužické Nisy 

6414 Krystalinikum Krkonoš a Jizerských hor 
v povodí Jizery 

6420 Krystalinikum Orlických hor

6431 Krystalinikum severní části Východních Sudet 

6432 Krystalinikum jižní části Východních Sudet 

65 Krystalinikum Českomoravské vrchoviny

6510 Krystalinikum v povodí Lužnice

6520 Krystalinikum v povodí Sázavy

6531 Kutnohorské krystalinikum 

6532 Krystalinikum Železných hor

6540 Krystalinikum v povodí Dyje

6550 Krystalinikum v povodí Jihlavy

6560 Krystalinikum v povodí Svratky

6570 Krystalinikum brněnské jednotky

66 Sedimenty moravskoslezského devonu 
a spodního karbonu

6611 Kulm Nízkého Jeseníku v povodí Odry

6612 Kulm Nízkého Jeseníku v povodí Moravy

6620 Kulm Drahanské vrchoviny

6630 Moravský kras

6640 Mladečský kras

2. Přehled rajonizace

1 Rajony v kvartérních a propojených kvartérních a neogenních sedimentech 37 rajonů

2 Rajony v terciérních a křídových pánevních sedimentech 17 rajonů

3 Rajony v sedimentech paleogénu a křídy Karpatské soustavy 9 rajonů

4 Rajony v sedimentech svrchní křídy 40 rajonů

5 Rajony v sedimentech permokarbonu 13 rajonů

6 Rajony v horninách krystalinika, proterozoika a paleozoika 36 rajonů

CELKEM 152 rajonů

z toho:

v základní vrstvě 111 rajonů

ve svrchní vrstvě 38 rajonů

ve vrstvě bazálního křídového kolektoru 3 rajony
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3.  Kódy pro sestavení obecných a přírodních cha-
rakteristik

3.1. Kódy oblastí povodí podle vyhlášky č. 292/2002 Sb.

Kód Oblast povodí

La Horní a střední Labe

Oh Ohře a dolní Labe

Be Berounka

HV Horní Vltava

DV Dolní Vltava

Mo Morava

Dy Dyje

Od Odra

3.2. Kódy mezinárodních oblastí povodí

Kód Mezinárodní oblast 
povodí

L Labe

D Dunaj

O Odra

3.3. Kódy geologických jednotek

Kód Geologická jednotka

1 Kvartérní a propojené kvartérní a neogenní 
sedimenty

2 Terciérní a křídové sedimenty pánví

3 Sedimenty paleogénu a křídy Karpatské 
soustavy

4 Sedimenty svrchní křídy

5 Sedimenty permokarbonu

6 Horniny krystalinika, proterozoika 
a paleozoika

3.4. Kódy skupin hydrogeologických rajonů

Kód Skupina rajonů

11 Kvartérní sedimenty Labe a jeho přítoků

12 Kvartérní sedimenty přítoků střední Vltavy

13 Kvartérní sedimenty přítoků Berounky

14 Sedimenty v povodí Lužické Nisy

15 Kvartérní sedimenty v povodí Odry

16 Kvartérní sedimenty v povodí Moravy

21 Terciérní a křídové sedimenty 
podkrušnohorských a jihočeských pánví

22 Neogenní sedimenty vněkarpatských 
a vnitrokarpatských pánví

31 Sedimenty tektonických bradel

32 Flyšové sedimenty

41 Východočeská křída

43 Křída středního Labe po Jizeru

44 Jizerská křída

45 Křída Ohře a středního Labe po Litoměřice

46 Křída dolního Labe

47 Bazální křídový kolektor

51 Permokarbon limnických pánví

52 Permokarbon limnických brázd

61 Krystalinikum Krušnohorské soustavy

62 Krystalinikum, proterozoikum 
a paleozoikum západních Čech

63 Krystalinikum jižních a jihozápadních 
Čech

64 Krystalinikum Sudetské soustavy

65 Krystalinikum Českomoravské vrchoviny

66 Sedimenty moravskoslezského devonu 
a spodního karbonu

3.5. Kódy litologických typů

Kód Litologie

1 štěrkopísek

2 štěrkopísek a hlína

3 pískovce a slepence

4 prachovce

5 jílovce a slínovce

6 břidlice a droby

7 vápence

8 převážně metamorfity

9 převážně granitoidy

3.6. Kódy typů a pořadí kolektorů

Kód Typ a pořadí kolektoru

9 nevymezený

5 svrchní kolektor

4 přípovrchová zóna

1 1. vrstevní kolektor

2 2. vrstevní kolektor

3 3. vrstevní kolektor
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3.7. Kódy stratigrafických jednotek křídových vrstevních 
kolektorů

Kód Křídové 
souvrství 

Stratigrafická 
jednotka

Kkv klikovské santon

Km merboltické spodní santon

Kbz březenské coniac

Kj jizerské střední turon

Kb bělohorské spodní turon

Kpk perucko-
korycanské

cenoman

3.8. Kódy typů kvartérních sedimentů

Kód Typ kvartérního sedimentu

F fluviální

G glacigenní

Gf glacifluviální

3.9. Kódy dělitelnosti hydrogeologických rajonů

Kód Dělitelnost rajonu

A lze dělit

N nelze dělit

3.10. Kódy mocnosti zvodnění

Kód Mocnost souvislého 
zvodnění

1 < 5 m

2 5 až 15 m

3 15 až 50 m

4 > 50 m

5 nepravidelná

6 5 až 15, místy až desítky 
metrů

3.11. Kódy typů propustnosti

Kód Typ propustnosti

Pr průlinová

Pu puklinová

K puklino-krasová

PrPu průlino-puklinová

PuPr puklino-průlinová

3.12. Kódy typů stavu hladin podzemní vody

Kód Hladina

V volná

N napjatá 

3.13. Kódy kategorií transmisivity

Kód Transmisivita m2/s

1 vysoká > 1.10–3

2 střední 1.10–4–1.10–3

3 nízká < 1.10–4

3.14. Kódy kategorií mineralizace podzemních vod

Kód Mineralizace (g/l)

1 <	0,3

2 0,3–1

3 >	1

3.15. Kódy kategorií chemických typů podzemních vod

Kód Chemický typ

1 Ca-HCO3

2 Ca-Na-HCO3

3 Ca-Mg-HCO3

4 Ca-Mg-SO4

5 Ca-Mg-HCO3-SO4	

6 Ca-Na-HCO3-SO4	

7 Na-Ca-HCO3-Cl
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