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ANOTACE 
 

 

Tato bakalářská práce se zabývá problematikou ochrany vod (především 

podzemních) a její ošetření v soudobé české legislativě. První část popisuje obecnou 

ochranu vod, chráněné oblasti přirozené akumulace vod a ochranu množství a jakosti vod. 

Následně je popsána problematika ochrany vodních zdrojů (pásma hygienické ochrany a 

ochranná pásma) a její legislativní vývoj v České republice.  Další část popisuje zájmové 

území Přeloučsko - přírodními poměry a vodní zdroje v této oblasti. Dále jsou uvedeny 

charakteristiky jímacích území, zejména odběry z vrtů. Předmětem zkoumání je kvalita 

jímaných surových vod a následné srovnání s hygienickými limity. V závěru jsou popsána 

ochranná pásma zájmových jímacích území. 

 
Klíčová slova: ochrana vod, ochrana vodních zdrojů, ochranná pásma, jímací území, vrty 

 
SUMMARY 
 

This bachelor thesis concerns water protection issues (primarily groundwater) and 

handling such problems in current Czech legislation. The first part describes general 

protection of waters, protected areas of natural water accumulation and water quantity and 

quality protection. Next part describes protection of drinking water resources issue 

(hygiene protection zone) and it’s development in Czech legislation. Following part 

describes area of interest – Přeloučsko – natural conditions and water resources in this 

area. Furthermore there are characteristics of water withdrawal areas, especially well 

discharges. Object of interest there is quality of collected raw waters and consequent 

comparison with hygienic limits. Conclusion describes protective zones of water 

withdrawal areas of interest. 

 

Key words: water protection, water resources protection, hygiene protection zone, water 

withdrawal areas, wells
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1 ÚVOD 

Voda je nejrozšířenější látkou v přírodě, vyskytuje se trvale v zemské atmosféře, na 

povrchu i pod povrchem. Vodu obsahují i rostliny a těla živočichů a je nenahraditelnou 

složkou života na Zemi. I v mnoha technologiích je voda součástí procesů. V poslední 

době se stává strategickou surovinou. Pitná voda je získávána z vodních zdrojů 

(povrchových i podzemních) úpravou surové vody. Důsledkem člověka ale vzniká spoustu 

negativních vlivů, které by mohly tyto zdroje ovlivnit. Proto je nutné zajistit dostatečnou 

ochranu tak, aby nedošlo k ohrožení množství, jakosti a zdravotní nezávadnosti vod. Cílem 

této bakalářské práce je tedy zhodnotit ochranu vod v České republice a její začlenění do 

legislativního rámce. 

 Jako konkrétní příklad zajištění ochrany vodních zdrojů jsou vybrána jímací území 

na Přeloučsku. Zde bude postupně popsána lokalita Přeloučsko, dále vodní zdroje v této 

oblasti a jejich vybrané charakteristiky. 
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2 OCHRANA VOD 

 Ochranu vod obecně dělíme na preventivní a reparativní. [2] Tato bakalářská práce 

se bude zabývat ochranou preventivní, kde bude postupně popisovat ochranu vodních 

poměrů (obecnou), ochranu množství a jakosti vod a ochranu vodních zdrojů, na kterou 

bude kladen větší důraz. 

 Působení člověka na životní prostředí je stále více intenzivní a vzniká tím spousta 

negativních vlivů na podzemní vody. Ty se preventivní ochrana snaží v největší možné 

míře eliminovat, jelikož jejich následné odstraňování je velice nákladné a v reálném čase 

není možné dosáhnout původního přírodního stavu. [13] 

 Platná legislativa dělí ochranu na obecnou, zvláštní a speciální. [11] V oblasti 

vodního hospodářství je základním právním předpisem v úplném znění Zákon č. 254/2001 

Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), jak vyplývá ze změn 

provedených zákonem č. 76/2002 Sb., zákonem č. 320/2002 Sb., zákonem č. 274/2003 Sb., 

zákonem č. 20/2004 Sb., zákonem č. 413/2005 Sb., zákonem č. 444/2005 Sb., zákonem 

č. 186/2006 Sb., zákonem č. 222/2006 Sb., zákonem č. 342/2006 Sb., zákonem č. 25/2008 

Sb., zákonem č. 167/2008 Sb., zákonem č. 181/2008 Sb. zákonem č. 157/2009 Sb., 

zákonem č. 227/2009 Sb., zákonem č. 281/2009 Sb. a zákonem č. 150/2010 Sb. (dále jen 

vodní zákon). 

 Z předpisů EU jsou to Rámcová směrnice 2000/60/ES Evropského parlamentu a 

Rady z 23. října 2000 ustavující rámec pro činnost Společenství v oblasti vodní politiky, 

Směrnice 2006/118/ES o ochraně podzemních vod před znečištěním, Směrnice 98/83/ES o 

pitné vodě a Směrnice 91/67/ES o ochraně vod před znečištěním dusičnany ze 

zemědělských zdrojů. 

 Dalšími předpisy zabývající se ochranou vod jsou různé vyhlášky, technické normy 

a podobně. Důležitou roli v oblasti ochrany vody má také vodohospodářské plánování, 

které se zpracovává pro každé povodí. [13] 
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2.1 Obecná ochrana vod 

 Dle § 27 vodního Zákona jsou vlastníci pozemků povinni o ně pečovat tak, aby 

nedocházelo ke zhoršování vodních poměrů, zejména poměrů odtokových, odnosu půdy 

erozní činností vody a dbát o zlepšování retenční schopnosti krajiny. [16] 

 Ohrožování a poškozování přírodního prostředí je zakázáno v mnoha právních 

předpisech, jako například v Listině základních práv a svobod a Zákonu o životním 

prostředí č. 17/1992 Sb.  

 Zdroje podzemních vod jsou podle § 29 odstavce 1 vodního Zákona vyhrazeny 

přednostně pro zásobování obyvatelstva pitnou vodou. Není-li to na úkor uspokojování 

uvedených potřeb, může vodoprávní úřad povolit použití i pro jiné účely. 

2.2 Chráněné oblasti přirozené akumulace vod 

 Legislativa řadí tuto ochranu pod zvláštní, nebo také k ochraně vodních poměrů. 

Podle Zákona o vodách lze v místech, které pro své přírodní podmínky tvoří významnou 

přirozenou akumulaci povrchových a podzemních vod, vyhlásit tzv. chráněné oblasti 

přirozené akumulace vod (dále jen chráněné vodohospodářské oblasti, CHOPAV). Na 

základě návrhu Státního vodohospodářského plánu bylo v 70. letech Nařízením vlády ČR 

vyhlášeno celkem 6 chráněných oblastí přirozené akumulace podzemních vod a 9 

povrchových vod. V dnešní době jich je dohromady 19. O které oblasti se v České 

republice přesně jedná, lze vyčíst na obrázku č. 1. 

CHOPAV upravuje podmínky hospodářského využívání území pro zajištění možnosti 

využití zdrojů i v budoucnu. Zákon zde zakazuje některé činnosti, které by mohly v těchto 

oblastech trvale negativně ovlivnit množství nebo kvalitu vod. [13] Nařízení vlády o 

chráněných oblastech přirozené akumulace vod zakazuje například zmenšovat rozsah 

lesních pozemků o více než 25 ha, odvodňovat lesní pozemky (více jak 250 ha souvislé 

plochy) a zemědělské pozemky (více než 50 ha souvislé plochy), těžit rašelinu (pokud se 

na základě hydrogeologického zhodnocení neukáže, že těžba neohrozí oběh podzemních 

vod), těžit nerosty povrchovým způsobem nebo jiné práce, které by vedly k odkrytí 
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souvislé hladiny podzemních vod, těžit a zpracovávat radioaktivní suroviny, ukládat 

radioaktivní odpady, provádět výstavby (závodů na zpracování ropy, skladů ropných látek, 

potrubí pro přepravu látek, tepelné elektrárny…). V mimořádných případech se povolují 

výjimky.[7]

 
Obrázek 1: Mapa chráněných oblastí přirozené akumulace vod 
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2.3 Ochrana množství a jakosti vod 

 Tato kapitola popisuje ochranu tvorby podzemních vod, ochranu vod před 

nadměrným využíváním, s tím související stanovení minimální hladiny podzemních vod 

uvedené v aktuálním znění vodního zákona a minimální zůstatkový průtok, což je průtok 

povrchových vod, který ještě umožňuje obecné nakládání s povrchovými vodami a 

ekologické funkce vodního toku. [16] 

2.3.1 Ochrana tvorby podzemních vod 

 Aby byla tato ochrana plně účinná, je zapotřebí znát způsob vzniku podzemní vody 

v konkrétní hydrogeologické struktuře. Ochrana se vztahuje na celou oblast, nebo na zónu 

infiltrace. Kromě vytvoření maximálního množství podzemních vod je cílem také zajistit 

odpovídající kvalitu vod. Součástí je i snaha o maximální zadržení vody v krajině. Z 

různých okruhů činností, které ovlivňují tvorbu podzemních vod, lze uvést například 

zemědělství a lesnictví, vodní hospodářství, průmysl a důlní činnost, stavebnictví, sídla. 

 Při tvorbě vod infiltrací ze srážek hraje hlavní roli především typ vegetačního 

pokryvu. Ideálním pokryvem je travnatý porost, který má minimální intercepci, transpiraci 

a zabraňuje rychlému odtoku vody a půdní erozi. Nevhodným pokryvem jsou například 

lesy, jelikož mají vysoké hodnoty intercepce a transpirace. Lesy ve výše položených 

oblastech však mají mnohem větší význam při tvorbě podzemní vody díky nižším 

hodnotám intercepce a transpirace (vlivem nižších teplot a vyšších srážek). Vysokohorské 

lesy také zadržují hojné přívalové srážky a snižují riziko eroze půdy na strmých svazích. 

Tyto oblasti tedy není vhodné přeměňovat v ornou půdu, byla by tím urychlena eroze a 

odtok vody z krajiny (vznik erozních rýh). Úprava orné půdy těžkými zemědělskými stroji 

způsobuje velké zhutnění zeminy, která poté nemá dostatečnou propustnost a to omezuje 

infiltraci vody ze srážek do podzemních vod. Zemědělství také ovlivňuje kvalitu vody, 

jelikož se používají různá umělá hnojiva, ochrana proti škůdcům a podobně.  
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U vodního hospodářství záleží na typu stavby. Pokud se jedná o stavby urychlující 

odtok povrchových vod a snižující hladinu podzemních vod (např. regulace a napřimování 

toků, nadměrné jímání vod), pak to na tvorbu podzemních vod působí negativně. Naopak 

stavby zpomalující odtok z krajiny, stavby vzdouvající hladinu (rybníky, jezy…) k tvorbě 

podzemních vod přispívají. Průmysl ovlivňuje podzemní vody především z pohledu kvality 

infiltrujících vod, které se vsakují do vod podzemních, nebo nadměrné spotřeby 

povrchových vod, což způsobuje sníženou infiltraci. Ve městech jsou problémem stavby 

zakrývající infiltrační území (střechy, betonové a asfaltové plochy…). Tam je infiltrace 

snížena na minimální hodnoty. [13] 

2.3.2 Ochrana vod před nadměrným využíváním 

 K preventivní ochraně vod také patří nepřetěžování využívané hydrogeologické 

struktury a stanovení a dodržení využitelného množství, tj. množství získávané za reálných 

technickoekonomických podmínek při zachování vyhovující kvality vody po určité období. 

Pojem nadměrné využívání podzemních vod použijeme tehdy, pokud je dotace vody do 

kolektoru menší, než odebírané množství vody z něj. Je to stav, kdy dojde ke zmenšení 

zásob podzemní vody důsledkem nedostatečného dynamického přítoku do kolektoru. 

Pokud se zmenší zásoby podzemních vod, klesne také hladina podzemní vody, respektive 

piezometrická úroveň u napjatých zvodní. To může ve výjimečných zapříčinit infiltraci 

nekvalitních povrchových vod nebo přetékání vod odlišné jakosti mezi kolektory, dále 

může vyvolat změnu proudění ve zvodni a tím změnu chemismu i fyzikálních vlastnosti 

jímaných vod. Pokles hladiny by mohl zapříčinit i ovlivnění okolních jímacích objektů, 

snížit jejich vydatnost, nebo je dokonce odstavit z provozu. [13] 
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Využitelné množství podzemních vod z jednotlivých hydrogeologických struktur 

stanovuje regionálně hydrogeologický výzkum. Pro bilancování vod byla Česká republika 

rozdělena do tzv. hydrogeologických rajónů, kterými se zabývá předpis č. 5/2011 Sb.1  

Podle této vyhlášky jsou rajony vymezeny na základě přírodních charakteristik 

(hydrogeologických poměrů, typu zvodnění a oběhu podzemních vod). Skládají se z 

jednoho či více útvarů podzemních vod. [9] Ty jsou vymezeny v hloubkové vrstvě svrchní 

(kvartérní sedimenty), základní a hlubinné (bazální křídové kolektory). Česká republika má 

152 hydrogeologických rajónů. [18] 

2.3.3 Minimální hladina podzemní vody 

 Jak již bylo popsáno výše, změny úrovně hladiny podzemních vod mají na kvalitu a 

kvantitu vod negativní účinky. Proto byl ve vodním zákonu zaveden nový institut – 

minimální hladina podzemní vody. Pro vodní hospodářství je velice důležitý, a proto na něj 

v této kapitole bude kladen větší důraz. Najdeme ho v § 37 Zákona o vodách č. 254/2001 

Sb. V původním znění Zákona č. 138/1973 Sb. tato skutečnost projednána nebyla. 

 Minimální hladina podzemní vody patří u zdrojů vykazujících průlinovou 

propustnost (případně kombinovanou puklinovou a průlinovou) mezi zásadní 

hydrogeologické informace. [11] Stanovuje ji vodoprávní úřad v povolení s nakládáním s 

vodami. Vychází se z plánů povodí a metodického pokynu Ministerstva životního 

prostředí, který bude popsán níže. Přihlíží se také ke zjištěnému stavu povrchových a 

podzemních vod. Nejdůležitějším aspektem jsou zejména výsledky vodní bilance v daném 

hydrogeologickém rajonu. 

 Vodní bilanci popisuje vyhláška Ministerstva zemědělství č. 431/2001 Sb. o obsahu 

vodní bilance, způsobu jejího sestavení a o údajích pro vodní bilanci. Podle § 1 této 

vyhlášky se vodní bilance sestavuje v povodích povrchových vod a v hydrogeologických 

rajonech podzemních vod každoročně do 30. září následujícího kalendářního roku. [15] 

                                                 
1 Vyhláška o vymezení hydrogeologických rajonů a útvarů podzemních vod, způsobu hodnocení stavu 
podzemních vod a náležitostech programů zjišťování a hodnocení stavu podzemních vod 
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Vodní bilance sestává z hydrologické a vodohospodářské bilance. 

 „Hydrologická bilance porovnává přírůstky a úbytky vody a změny vodních zásob 

v území za daný časový interval. Vodohospodářská bilance porovnává požadavky na 

odběry povrchové a podzemní vody a vypouštění odpadních vod s využitelnou kapacitou 

vodních zdrojů z hledisek množství a jakosti vody a jejich ekologického stavu. (…) 

Hydrologickou bilanci sestavuje v souladu s uvedenou vyhláškou a na základě pověření 

Ministerstva životního prostředí Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ).“ [17] 

 Hydrologická bilance se skládá z bilance množství vody a bilance jakosti vody. 

Hydrologická bilance množství povrchové a podzemní vody obsahuje porovnání přírůstků 

(srážky, přítoky z jiných povodí) a úbytků (evaporace a odtok vody z povodí) vody se 

změnami vodních zásob v povodí, hydrogeologickém rajonu, v území či v útvaru 

podzemní vody za daný časový interval. Vodní zásoba v povodí zahrnuje vody dostupné ze 

zásob v půdě, zásoby podzemní vody, zásoby vody ve sněhové pokrývce a zásoby 

povrchové vody ve vodních tocích. Podkladem pro výpočet hydrologické bilance množství 

vody jsou výsledky pozorování ČHMÚ (srážky, teplota vzduchu, evaporace, průtoky vod v 

tocích, hladiny podzemních vod, vydatnosti pramenů), dále údaje o odběrech povrchových 

a podzemních vod a další údaje na vyžádání. Výstupy bilance obsahují údaje o srážkách, 

celkovém odtoku, základním odtoku, zásobách vody ve sněhové pokrývce, změnách zásob 

podzemní vody a o přirozených průtocích vody ve vodních tocích. 

 Hydrologická bilance jakosti povrchových a podzemních vod porovnává výsledky 

měření jakosti vod s referenčními hodnotami2. Pokladem pro sestavení bilance jakosti vod 

jsou výsledky pozorování ČHMÚ o jakosti povrchových vod, průtoků vody v povrchových 

tocích, hladin podzemních vod a vydatnostech pramenů. Výstupy hydrologické bilance 

jakosti vod obsahují sestavu ukazatelů jakosti porovnané s referenčními hodnotami, 

výsledky výpočtu látkového odnosu zvolených látek a mapu jakosti vod ve vodním 

prostředí a vodních tocích. [15] 

 
                                                 
2 Nařízení vlády č. 82/1999 Sb., kterým se stanoví ukazatele a hodnoty přípustného znečištění vod. ČSN 

757221 jakost vod – klasifikace jakosti vod. 
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Podle Zákona o vodách, hlavy XI – Výkon státní správy, § 108, odst. 3, vykonává 

mj. ve věcech ochrany množství a jakosti povrchových a podzemních vod působnost 

ústředního vodoprávního úřadu Ministerstvo životního prostředí, a to – v bodě 5 – 

stanovení minimální hladiny podzemních vod a uložení povinnosti předložit návrh 

jímacího řádu, případně povinnost měřit hladinu podzemních vod, informace o způsobu 

měření a povinnosti podávat vodoprávnímu úřadu a správci povodí zprávy o výsledcích 

měření. 

 Metodický pokyn odboru ochrany vod Ministerstva životního prostředí ke 

stanovení minimální hladiny podzemních vod k § 37 Zákona o vodách byl vydán ve 

věstníku MŽP č. 2/2002. Z něj vyplývá, že stanovení minimální hladiny je klíčovým 

parametrem pro klasifikaci kvantitativního stavu útvaru podzemní vody a zároveň 

měřítkem pro posouzení a kontrolu environmentálního cíle vodní politiky, kterým je 

dosažení vyváženého stavu mezi odběry podzemních vod a jejich doplňováním. 

 Spolu s vodním zákonem tento metodický pokyn uvádí, že pomocí stanovení 

minimální hladiny se má dosáhnout trvale udržitelného užívání vodních zdrojů tak, aby 

nedošlo k narušení stability vodních útvarů. Tato hladina koresponduje s dobrým 

kvantitativním stavem podzemních vod, což je podle Rámcové směrnice o vodách 

2000/60ES stav při takové hladině, kdy využitelné množství vodního zdroje není 

převýšeno dlouhodobým průměrným ročním odebíraným množstvím. Pokud je odebíraná 

podzemní voda v dobrém kvalitativním stavu, musí být zároveň zachován minimální 

zůstatkový průtok povrchových vod, zachovány suchozemské systémy závislé na útvaru 

podzemní vody, které přímo nesouvisí s povrchovými vodami (rašeliniště, mokřady) a 

nesmí dojít k přetékání mezi zvodněnými kolektory. 

 Důležitou roli při stanovení minimální hladiny podzemní vody hraje i využitelné 

množství vodního zdroje (dle Rámcové směrnice “dostupný zdroj podzemní vody“) - 

dlouhodobé roční průměrné množství infiltrované vody do zvodněného kolektoru, snížené 

o dlouhodobé průměrné množství podzemního odtoku nutného pro zachování minimálního 

zůstatkového průtoku v povrchových tocích, které jsou v hydraulické spojitosti s 

příslušným zvodněným kolektorem, a zachování suchozemských ekosystémů. [6] 
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 Stanovení minimální hladiny má podle metodického pokynu význam 

• v hydrogeologických rajónech s napjatým bilančním stavem (rizikové rajóny), 

• v hydrogeologických rajónech s útvary podzemních vod se špatným kvantitativním 

stavem, 

• ve významných hydrogeologických rajónech, 

• v hydrogeologických strukturách nebo jejich částech ovlivňovaných čerpáním 

podzemních vod za účelem snižování jejich hladiny (těžba nerostných surovin a 

podobně) nebo odběry pro jiné účely než zásobování pitnou vodou. [14] 

 V těchto případech by se v současné době měly stanovovat minimální hladiny u 

existujících vodních zdrojů podle platné legislativy v souvislosti s §12 vodního Zákona – 

Změna nebo zrušení povolení k nakládání s vodami. U nových zdrojů by se měla 

stanovovat využitelná množství předmětných vodních zdrojů tak, aby byl dosažen dobrý 

kvantitativní stav. To by měl doložit hydrogeologický posudek. Ten také musí doporučit 

nutnost stanovení minimální hladiny a navrhnout ji.  

 Minimální hladiny se dále určují u jímacích objektů, které se vzájemně ovlivňují; 

ve zvodních hydraulicky spojitých s povrchovými toky (tam vzniká riziko poklesu hladiny 

pod minimální zůstatkový průtok v důsledku odběru podzemní vody); u zvodní s rizikem 

přetékání vod z jiných zvodní nebo v místech ohrožení chráněných oblastí a ekosystému. 

 Muzikář a Málek ve sborníku ze semináře “Podzemní voda ve vodoprávním řízení 

V“ [6] uvádí, že by se minimální hladina měla stanovovat i v případě drobných odběrů 

podzemní vody ze zvodní, kde hrozí vzájemné ovlivnění. Tím se předejde případným 

sporům o původci negativního ovlivnění využívaného zdroje, které způsobí snížení 

využívaného množství podzemní vody. Takový návrh by měl být součástí vyjádření nebo 

hydrogeologického posudku s odbornou způsobilostí. 
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 Hydrogeologický posudek by měl obsahovat základní údaje o zvodněném kolektoru 

(geomorfologické, klimatické, geologické a hydrogeologické poměry), který předmětný 

zdroj využívá. Mezi hlavní hydrogeologické informace patří přiřazení hydrogeologického 

rajonu, geometrie nesaturované a saturované zóny, vztah s povrchovými toky, okrajové 

podmínky, údaje o hloubce hladiny podzemní vody, ochranná pásma vodních zdrojů a 

mnoho dalších údajů. Dále Plány oblasti povodí, monitoring ČHMÚ, výpočet chráněných 

území, systémy ekologické stability a zvláštní pozornost věnujeme i evidenci mokřadů a 

rašelinišť a vodní bilanci. 

 Nejdůležitější částí posudku je hydraulický výpočet (u složitějších případů 

hydraulický model, který stanovuje optimální odebírané množství v objektu), snížení 

hladiny a dosah deprese. Tyto informace získáváme pomocí čerpacích zkoušek. Podle 

dosahu deprese dále určíme ovlivnění sousedních jímacích objektů, povrchových toků, 

mokřadů a rašelinišť, chráněných území a systému ekologické stability. Pokud snížení 

hladiny postihne mělké zvodně, dojde ke zvětšení nesaturované zóny a tím i ke snížení 

půdní vlhkosti. To zasáhne hlavně chráněná území, zemědělské plodiny a lesní kulturu. 

Takovéto případy je nutno projednat s orgánem ochrany přírody (Krajské úřady, správy NP 

a CHKO, MŽP), které vydá stanovisko ohledně odběrů podzemní vody. [6] 

2.3.4 Postup zpracování odborného podkladu pro stanovení minimální 

hladiny podzemní vody 

 Následující kapitola popisuje kroky, které je nutné provést při zpracování 

odborného podkladu při stanovení minimální hladiny podzemních vod. Ty jsou popsány 

Ministerstvem životního prostředí ve věstníku MŽP č. 2/2002, ročník XII. [14] 

1. Sledování na objektech státní pozorovací sítě. 

2. Vyhodnocení současného (aktuálního – ovlivněného) režimu hladin. 

3. Současný (aktuální – ovlivněný) režim přírodních zdrojů ve vodním útvaru. 

4. Údaje o nakládání (odběrech, čerpání). 
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5. Očištěný režim přírodních zdrojů. 

6. Bilanční hodnocení – klasifikace stavu vodního útvaru. 

 Činnosti 1, 2, 3, a 5 jsou předmětem hydrologické bilance (§ 3 vyhlášky Mze č. 431/2001 Sb.) a 

zpracovává je ČHMÚ. Činnosti 4 a 6 jsou předmětem vodohospodářské bilance (§ 8 vyhlášky Mze č. 

431/2001 Sb.) a zpracovatelem jsou správci povodí, resp. Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka. 

 Bude-li stav vodního útvaru klasifikován jako dobrý, minimální hladina se 

stanovovat nemusí, pokud to není nutné k zachování dobrého stavu nebo pokud se 

nevyskytnou zvláštní důvody (ovlivnění odběrů, nepříznivé důsledky čerpání). 

 Pokud by byl u vodních útvarů nevyhovující stav (rizikový), je nutno přejít k 

dalším postupům, a to: 

7. Stanovení míry a příčin ovlivnění útvaru podzemní vody. 

8. Stanovení míry přípustnosti ovlivněného stavu – stanovení úrovně minimální 

hladiny. 

 Tyto činnosti jsou vlastním podkladem pro rozhodnutí vodoprávního úřadu podle § 37 odst. 2 

vodního zákona, zpracovatelem odborného podkladu jsou správci povodí, popřípadě odborné subjekty 

pověřené hodnocením stavu podzemních vod a zpracováním bilance. 

9. Opatření směřující k dosažení dobrého stavu. 

 Toto je součást programů opatření a uplatnění výstupů bilančního hodnocení. 

10. Snížení míry ovlivnění na přípustnou mez – regulace nakládání (odběru, 

čerpání). 

 O této činnosti rozhoduje vodoprávní úřad. 

11. Ověření dodržování a účinku stanovených omezení sledování na pozorovacích 

objektech. 

 Touto kontrolní činností se sleduje účinnost a dodržování stanovených opatření na objektech a 

provádějí ji vodoprávní úřady spolu se správci povodí a ČHMÚ. [14] 
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2.4 Ochrana vodních zdrojů 

 Následující kapitola se zabývá ochrannými pásmy zdrojů vod, které z legislativního 

hlediska spadají do speciální ochrany vod. Ochranná pásma se stanovují na ochranu 

vydatnosti, jakosti a zdravotní nezávadnosti vodního zdroje. Hlavními úkoly ochranných 

pásem je tedy kvalitativní a kvantitativní ochrana podzemních vod. [13] 

 V dnešní době pracují vodohospodáři se dvěma Zákony o vodách z roku 1973 a 

2001 a jejich novelami. Ojediněle se můžeme setkat se speciální ochranou, která byla 

stanovena v minulosti podle v té době platných právních předpisů. 

 Jestliže se jedná o ochranu stanovenou před rokem 1955, v příslušné dokumentaci 

bude uvedeno vymezené území (pozemky dle mapových podkladů, někdy uvádění i 

vlastníci), pro nějž platí určité zásady a podmínky, které byly platné, závazné a 

dodržované. Nicméně zde nenajdeme pojem „ochranné pásmo“ a zmínku o zanesení území 

pásem do katastrálních údajů. 

 Po roce 1955 nařizoval vodohospodářský orgán na základě provedeném řízení 

podle Zákona č. 11/1955 Sb. tzv. ochranné území. V tomto okamžiku se ochrana vod stala 

věcí nejen vodohospodářských, ale i hygienických orgánů - byla vydána Směrnice 

Ministerstva zdravotnictví a Ústřední správy vodního hospodářství č. 14/1954 Sb. - 

Hygienické předpisy pro stanovení pásem hygienické ochrany kolem zdrojů určených k 

hromadnému zásobování pitnou a užitkovou vodou. 

 Dalším důležitým předpisem byl Zákon č. 20/1966 Sb. o péči o zdraví lidu. Dle § 4 

tohoto zákona nesmějí dát orgány souhlas k opatřením, která vyžadují kladný posudek 

orgánů hygienické služby. Ten byl nutný mj. i k vymezení tzv. pásem hygienické ochrany. 

Ani zde nenajdeme informace o vnášení území do katastrálních údajů. 

 V tomto období nebyla obecná ochrana vod na dostačující úrovni a pásma 

hygienické ochrany měla zaručit ochranu co největšího území a stanovit pro něj konkrétní 

podmínky a opatření. To bylo původní myšlenkou plošné ochrany vodních zdrojů. Rozvoj 

hospodářství, chemizace zemědělství, rozorávání luk a dalších činností v dalších letech 

ukázal, že je potřeba tuto koncepci zdokonalovat. 
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 První vlna změn přišla v sedmdesátých letech minulého století, kdy v roce 1975 

začal platit nový Zákon o vodách a v roce 1979 zveřejnilo Ministerstvo zdravotnictví ve 

sbírce Hygienické předpisy, svazku 44/1979, nový předpis k Zákonu o péči o zdraví lidu, a 

to Směrnici č. 51/1979 Sb. o základních hygienických zásadách pro stanovení, vymezení a 

užívání ochranných pásem vodních zdrojů určených k hromadnému zásobování pitnou a 

užitkovou vodou a pro zřizování vodárenských nádrží. Tímto byla zrušena předcházející 

Směrnice č. 14/1954 Sb. Koncepce ochrany vodních zdrojů byla zachována jako plošná, 

aktualizovány byly zásady pro stanovení rozsahu, podmínek a opatření. Podle dohody 

Ministerstva lesního a vodního hospodářství a Ministerstva zdravotnictví bylo rozhodnuto, 

že na základě kladného posudku hygienického orgánu a provedení vodoprávního řízení se 

plošná ochrana vodních zdrojů, navržená podle Směrnice č. 51/1979 Hygienických 

předpisů, stanoví jako pásma hygienické ochrany. [19] 

2.4.1 Pásma hygienické ochrany 

 Podle dnes již neplatné vyhlášky č. 121/1989 Sb.3 byla k ochraně vydatnosti, 

jakosti a zdravotní nezávadnosti vod stanovena pásma hygienické ochrany (dále PHO). 

Vyhlašovala se podle potřeby a místních podmínek pro vodní zdroj.  Měla tři části, a to 

PHO 1. stupně (jímací pásmo), PHO 2. stupně (vnitřní a vnější) a PHO 3. stupně. 

 PHO 1. stupně zabezpečovala ochranu vodního zdroje v místě odběru (popř. 

jímacího zařízení) před negativním ovlivněním nebo ohrožením. Chráněné území bylo 

většinou kruhového tvaru, jednalo-li se o jímací zařízení, byla to kruhová výseč ve směru 

přítoku vody k jímacímu zařízení s poloměrem 10 – 50 m. Po oploceném obvodu se 

rozmísťovaly výstražné tabule s nápisem „Vodní zdroj. Pásmo hygienické ochrany 1. 

stupně. Nepovolaným vstup zakázán“. 

 

 

                                                 
3 Vyhláška Českého geologického úřadu o projektování, provádění a vyhodnocování geologických prací, o 

udělování povolení a odborné způsobilosti k jejich výkonu 
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 PHO 2. stupně se stanovovala kvůli ochraně ohrožení ze vzdálenějších míst. 

Zabezpečovala ochranu vydatnosti, jakosti a zdravotní nezávadnosti vodního zdroje před 

mikrobiálním a toxickým znečištěním, před látkami ovlivňující senzorické vlastnosti vody 

a jinými škodlivými látkami. Chránila tedy před znečištěním, které kvůli nedostatečné 

vzdálenosti nebo nepříznivému složení krycích vrstev nevymizí postupem zvodněným 

prostředím. Právě čistící schopnost prostředí je základním hlediskem pro vymezení 

rozsahu pásma. Je dána čistícím účinkem krycích vrstev a dobou zdržení vody ve 

zvodněném prostředí. 

 Vodohospodářský orgán mohl rozdělit PHO 2. stupně na vnitřní a vnější podle 

hydrogeologických poměrů, vzdálenosti k rozvodnici a členitosti terénu a určit podmínky 

pro jejich využívání. Hranicí byla linie 50 denního zdržení vody v horninovém prostředí, 

nejmenší vzdáleností hranice je však 50 m od místa odběru. Bral se ohled i na filtrační 

proudění ovlivněné umělým zásahem. 

 PHO 3. stupně zajišťovalo ochranu povrchového vodního zdroje před nepříznivým 

ovlivněním hydrologických a hydrogeologických podmínek oběhu vody. To by způsobilo 

pokles vydatnosti zdroje, jeho znečištění a přísun biologických látek. Pokud tato oblast 

nebyla zahrnuta do PHO 1. nebo 2. stupně, území PHO 3. stupně zasahovalo do celého 

povodí nad místem odběru. [2] 

Obrázek 2: Ukázka značení PHO v přírodní rezervaci 
Staňkovka (zdroj: Wikimedia Commons) 
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 Značná část těchto pásem je platná dodnes, jelikož byla stanovena buď na dobu 

určitou, nebo neurčitou. Hlavní nevýhodou vymezených pásem byla velká míra nejistoty 

dat, podle kterých bylo pásmo stanoveno, způsobená nedostatkem dat, někdy i 

neodborností zpracovatele. Pásma tak odpovídala přírodním podmínkám, ale byla 

neúměrně rozsáhlá, centricky stanovená a nerespektovala přítok podzemní vody 

k jímacímu území. Kvantitativní ochrana nebo ochrana tlakových poměrů zvodní byla 

zohledněna jen ve výjimečných případech. Postup stanovení pásem vodních zdrojů tedy 

často nezohledňoval specifika hydrogeologických struktur. [20] 

 Tento stav ochrany byl velice nedostačující a trval až do devadesátých let minulého 

století, kdy došlo k úpravě ve dvou etapách, a to tzv. Malá a Velká novela Zákona č. 

138/1973 Sb. Tehdy se koncepce ochrany vodních zdrojů změnila podle Zákona č. 14/1998 

Sb.4 – plošná ochrana vod se stala odvětvím obecné ochrany a nadstavbou této ochrany 

byla speciální ochrana vodních zdrojů, která se nestanovuje na základě celoplošné ochrany 

povodí, ale přešla do tzv. zón (menší území s ohroženou vydatností, jakostí nebo zdravotní 

nezávadností zdroje). Tato koncepce se osvědčila a dále bylo třeba upravit jen několik 

ověřených nedostatků. S dokončením obou novel vešel v platnost nový vodní Zákon č. 

254/2001 Sb. který zachoval zonální koncepci speciální ochrany vod a popisuje ji v § 30. 

Tento zákon po pozdějších novelizacích platí doposud. [19] 

 

                                                 
4  Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 138/1973 Sb., o vodách (vodní zákon), ve znění pozdějších 

předpisů 
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2.4.2 Ochranná pásma vodních zdrojů 

Tato kapitola popisuje speciální ochranu vod – ochranná pásma vodních zdrojů 

(dále jen OP) - z pohledu aktuálního znění Zákona o vodách. 

Zatímco PHO se stanovovala pro hromadné zásobování pitnou vodou, ochranná 

pásma vodních zdrojů se stanovují k ochraně vydatnosti, jakosti a zdravotní nezávadnosti 

zdrojů podzemních nebo povrchových vod využitelných pro zásobování pitnou vodou 

s průměrným odběrem více než 10 000 m3 za rok. Ve výjimečných případech se ochranná 

pásma stanovují i u zdrojů s nižší kapacitou. 

Ochranná pásma se dělí na OP I. stupně a OP II. stupně. OP I. stupně zajišťuje 

ochranu vodního zdroje v bezprostřední vzdálenosti od jímacího nebo odběrného zařízení. 

U vodárenských nádrží a dalších nádrží, které jsou určené pouze pro zásobování pitnou 

vodou, stanovuje vodoprávní úřad OP I. stupně jako území zabírající minimálně celou 

plochu hladiny nádrže při maximálním vzdutí. U ostatních nádrží sloužících k 

vodárenským účelům je hranice OP I. stupně daná hladinou nádrže ve vzdálenosti 100 m 

od odběrného zařízení. Vodní toky s jezovým vzdutím na břehu odběru se OP stanovuje 

minimálně 200 m nad místem odběru proti proudu, po proudu ve vzdálenosti 100 m a šířka 

tohoto OP je 15 m. Pokud se jedná o vodní tok bez jezového vzdutí, vzdálenost OP nad 

místem odběru je 200 m a po proudu 50 m, šířka 15 m. U zdrojů podzemní vody se OP 

stanovuje v minimální vzdálenosti 10 m od odběrného zařízení. 

Ochranné pásmo II. stupně slouží k ochraně vodního zdroje proti negativnímu 

ovlivnění vydatnosti, jakosti a zdravotní nezávadnosti na územích stanovených 

vodoprávním úřadem. Stanovují se vně OP I. stupně v podobě jednoho souvislého území, 

nebo více oddělených území v rámci jednoho hydrologického povodí nebo 

hydrogeologického rajonu. Nestanovuje se v případě, kdy území OP I. stupně zajišťuje 

dostatečnou ochranu vydatnosti, jakosti a nezávadnosti vodního zdroje. [16] 
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Z právních předpisů tedy vyplývá, že pokud vodohospodářský úřad nepodá návrh 

ke stanovení OP, pak osoba oprávněná k odběru vody nemusí žádat o stanovení OP buď 

vůbec (jedná-li se o odběr pod 10 000 m3 za rok), nebo žádá pouze o stanovení OP I. 

stupně. Následkem toho může nastat situace, kdy srovnatelná jímací území se stejným 

rizikem ohrožení podzemní vody mají rozdílné velikosti OP a rozdílné podmínky pro 

hospodářské a další činnosti. To důvěryhodnosti OP příliš neprospívá, vodohospodářský 

úřad však nemá odborné ani finanční prostředky pro změnu tohoto stavu. U některých 

lokalit postačí účinné podmínky pro preventivní ochranu vod podzemních vod, některé 

lokality ale potřebují nadstandardní ochranu formou rozsáhlejších pásem k zabránění 

poškození nebo negativního ovlivnění vodního ekosystému. [12] 

Osobní doporučení pro efektivní postup v těchto situacích uvádí RNDr. Šeda: 

„V dosahu jímacího účinku zdroje vody se vytváří podtlakový režim o určité ploše. V této 

zóně je významně urychleno přirozené proudění podzemní vody a tím i případná migrace 

znečištění. Je třeba rozsah této podtlakové zóny alespoň rámcově identifikovat, a pokud se 

tato zóna významnější tlakovou diferencí projevuje až k hranici pásma aerace, stanovit 

minimálně v jejím rozsahu ochranné pásmo II. stupně.“ [12] 

2.4.3 Stanovení ochranných pásem 

Ochranná pásma vodních zdrojů pro zásobování pitnou vodou se stanovují a mění 

individuálním postupem s přihlédnutím k vyhlášce Ministerstva životního prostředí č. 

137/1999 Sb. Ta je v dnešní době již neplatná, ale stále nenovelizovaná. 

Podklady pro rozhodnutí o stanovení nebo změně ochranných pásem zahrnují 

popisné a technické údaje o vodním zdroji a oděru z něho (bere se ohled i na to, zda 

parametry surové vody, upravované na vodu pitnou, odpovídají požadavkům technické 

normy ČSN 7572 145) a o jejich vývoji a povolení k odběru vody z tohoto zdroje. 

                                                 
5 Jakost vod – surová voda pro úpravu na pitnou vodu 
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Dalším potřebným podkladem je charakteristika území navrhovaných ochranných 

pásem týkajících se geomorfologických, meteorologických a klimatických, 

hydrografických a hydrologických, pedologických, geologických a hydrogeologických 

poměrů. Dále údaje o ochranných pásmech léčivých zdrojů, CHOPAV, o chráněných 

ložiskových územích, ochranných pásmech vodních zdrojů a ochranných pásmech k 

ochraně vodohospodářských děl. 

Dále je potřeba předložit analýzu rizik ohrožení vydatnosti, jakosti nebo zdravotní 

nezávadnosti vodního zdroje, která zahrnuje především ohrožení vodního zdroje vlivem 

přírodních poměrů; množství a jakosti podzemních vod v blízkosti vodního zdroje; odběry 

vody a nakládání s nimi (včetně povolení o nakládání); charakteristiku zástavby a 

hospodářského využívání daného území a údaje o bodových a plošných zdrojích 

znečištění, které by mohly vodní zdroj negativně ovlivnit. 

Pro rozhodnutí o stanovení OP musí podklady obsahovat také návrh stanovení OP a 

jeho zdůvodnění, což zahrnuje zákres a popis OP na kopii katastrální mapy včetně návrhu 

jejich vyznačení v terénu (přihlíží se k hranicím pozemků jednotlivých parcel, přirozeným 

liniím a umělým hranicím terénu); parcelní čísla a druh pozemků včetně vlastníků;  návrh a 

zdůvodnění ochranných opatření (omezení činností, užívání) pro jednotlivé nemovitosti; 

návrh ověřování účinnosti OP daného vodního zdroje (například monitoring jakosti vod 

apod.). 

Na základě uvedených podkladů proběhne řízení o stanovení OP, kdy 

vodohospodářský orgán zhodnotí obsah podkladů a vyhlásí OP I. stupně (popř. OP. II. 

stupně) a podmínky k ochraně vydatnosti, jakosti a zdravotní nezávadnosti vodního zdroje, 

dále stanoví podmínky ke sledování účinnosti stanoveného OP, podmínky pro hospodářské 

či jiné činnosti a případně provedení potřebných technických úprav na území OP. 

Hranice OP se vyznačují na viditelných místech pomocí tabule s nápisem 

“ochranné pásmo x. stupně vodního zdroje“. Pokud vodohospodářský orgán zakáže vstup, 

doplní se nápis o “nepovolaným vstup zakázán“. OP II. stupně se vyznačuje pouze v 

místech nebezpečí znečištění vodního zdroje. [8] 
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2.4.4 Záznam ochranných pásem vodních zdrojů v katastrálním 

operátu 

Předchozí vodní zákon č. 138/1973 Sb. zápis ochranných pásem do katastrálního 

operátu nepožadoval. Změna přišla až s novelou Zákona o vodách č. 14/1998 Sb., kdy se 

ochranná pásma v katastru nemovitostí začala evidovat pomocí věcných břemen “Ochrana 

vodního zdroje“. V současné době se ochranná pásma do katastrálního operátu vyznačují 

podle platného Zákona o vodách údajem o způsobu ochrany nemovitosti (parcela, budova, 

jednotka) jen v evidenci katastru nemovitostí. V katastrální mapě ho značí příslušná 

mapová značka. Zápis do katastru se uskuteční do 30-ti dnech po doručení rozhodnutí 

vodoprávního úřadu. 

Pro zápis do katastru je nezbytné předložit katastrálnímu úřadu níže uvedené 

podklady. Ty zasílá vodoprávní úřad, který má tato data již k dispozici od navrhovatele 

ochranných pásem. Jedná se o kopii katastrální mapy se zákresem průběhu hranice 

ochranného pásma vodního zdroje, záznam podrobného měření změn (pokud jeho hranice 

není totožná s hranicemi parcel v mapě) a listina obsahující seznam chráněných 

nemovitostí (podle obcí a katastrálních území). Náležitosti listiny přesně definuje Předpis 

č. 256/2013 Sb. - Zákon o katastru nemovitostí (katastrální zákon). 

Ochranná pásma stanovená před novelizací zákona v katastru zapsána nejsou a v 

důsledku nedostatku náležitostí pro zapsání ani být nemohou. Je tedy zapotřebí jejich 

revize a aktualizace rozhodnutí o stanovení ochranných pásem vodních zdrojů podle 

současných platných předpisů tak, aby mohla být zapsána. [12]



Eliška Schreinerová: Ochrana vodních zdrojů pitných vod v oblasti Přeloučska 

2015  21 
 

3 PŘÍRODNÍ POMĚRY ZÁJMOVÉ LOKALITY NA 

PŘELOUČSKU 

3.1 Lokalizace 

Zájmové území se nachází v Pardubickém kraji, jižním směrem od města Přelouč, 

na severovýchodním svahu Železných hor. 

3.2 Geomorfologie 

Podle geomorfologického členění spadá zájmové území do dvou 

geomorfologických jednotek, a to Heřmanoměstecká tabule a Přeloučská kotlina. Oba 

celky jsou součástí České vysočiny → Česká tabule → Východočeská tabule. 

Heřmanoměstecká kotlina spadá do Svitavské pahorkatiny → Chrudimská tabule, 

Přeloučská kotlina spadá do Východolabské tabule → Pardubická kotlina. 

 Heřmanoměstecká tabule je plochá pahorkatina v povodí Chrudimky a 

železnohorských přítoků Labe. Leží převážně na slínovcích, jílovcích a prachovcích 

spodního, středního a svrchního turonu, s pleistocenními říčními a proluviálními štěrky a 

písky, sprašemi. Má slabě rozčleněný erozně akumulační povrch pleistocenních teras 

Chrudimky a proluviálních teras železnohorksých přítoků Labe se strukturně denudačními 

plošinami a sprašovými pokryvy a závějemi. 

 Pardubická kotlina je erozní kotlina v povodí Labe ležící na slínovcích, jílovcích a 

prachovcích svrchní křídy, s pleistocenními říčními a eolickými sedimenty. Její povrch je 

převážně rovinný a tvoří ho středopleistocenní a mladopleistocenní říční terasy a údolní 

nivy Labe, Loučné a přítoků. Místy se objevují sprašové pokryvy a závěje, pokryvy a 

přesypy vátých písků. Dominantou je neovulkanický suk Kunětické Hory a opuštěné 

mladopleistocenní údolí Labe, které má na svém jihovýchodním okraji území slabě 

rozčleněný erozně denudační georeliéf. [1] 
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3.3 Geologické poměry 

Dle regionální geologie spadá zájmové území do několika geologických jednotek. 

Severovýchodní část se nachází ve východní části české křídové pánve a jihozápadní část 

leží v celku chvaleticko-sovoluské (železnohorské) proterozoikum a chrudimské starší 

paleozoikum. 

Česká křídová pánev se rozkládá na ploše asi 14 600 km2 a svou délkou 290 km 

sahá do okolí Drážďan a na sz. Moravu. Původní rozsah byl však ještě větší, důkazem jsou 

okrajové uloženiny, které se nezachovaly a podlehly křídové erozi. Je patrné, že pánev 

zasahovala až k tehdy nízké elevaci Brd, do Posázaví. Krystalinické elevace na 

Kutnohorsku, Kolínsku a okolí Železných hor však značí složitý průběh břežní linie se 

skalnatými mysy a ostrovy. Počáteční stadium české křídové pánve zasahovalo do jádra 

Českého masivu tvořeným moldanubickou krou a Barrandienem, které bylo oslabené a 

náchylné k mobilitě, a do severní periférie masivu. V této fázi pánev kopírovala průběh 

permokarbonských pánví. Důsledkem tektonických pohybů při alpinském vrásnění byla 

oživena subsidence celé zóny, která již byla oslabena při variské orogenezi. 

Po období sladkovodní sedimentace proniklo moře do rozsáhlé cenomanské 

transgrese a rozšiřovalo se až do spodního coniaku. Moře ustoupilo nejspíše v santonu a 

klesání prostoru vystřídal zdvihový trend. I když mořská záplava trvala jen deset milionů 

let, dosahuje mocnost křídových sedimentů řádů set metrů. Pánev vyplňují klastické 

uloženiny o různých zrnitostech, v mořských uloženinách je možno najít i karbonátovou 

sedimentaci (slíny, slínovce, opuky i vápence). 

V cenomanu je z hlediska prostorového rozložení facií složitější situace. Mořská 

transgrese postupovala do vyšších částí vznikající pánve v několika fázích. Cenomaské 

sedimenty jsou velice různorodé jak svým vznikem, tak i složením. Nižší část pánve tvoří 

hojné říční a jezerní uloženiny. Při plochém mořském pobřeží se objevují usazeniny lagun, 

pískovcových bariér a pláží, skalnaté pobřeží tvoří slepence a biogenní vápence a v 

mělkém moři jsou rozšířené křemenné a glaukonitické pískovce. Definitivní zformování 

pánve proběhlo ve spodnoturonské transgresi, kde se facie rozdělily do dvou základních 
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typů, a to facie kvádrových pískovců a facie vápnitých jílovců (“opuk“) s přechody do 

jílovitých vápenců. Konečnou podobu české křídové pánve lze vidět na obrázku č. 2. 

Stratigrafické členění české křídové pánve je vyznačeno na obrázku č. 3. 

 
Obrázek 4: Stratigrafické členění české křídové pánve [4] 

1 – slepence; 2 – pískovce s vložkami jílovců; 3 – pískovce; 4 – cyklické střídání slepenců, pískovců a 
jílovců; 5 – prachovce; 6 – vápnité jílovce s vložkami pískovců; 7 – vápnité jílovce až biomikritové vápence; 

8 – rohatecké vrstvy; 9 – slínovce (opuky); 10 – bioklastické vápence; 11 – glaukonitické obzory na 
hiátových plochách. [18] 

 
Obrázek 3: Schematická geologická mapa české křídové pánve [3] 
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Železnohorské proterozoikum tvoří severozápadní výběžek Železných hor od 

Heřmanova městce až k Týnci nad Labem. Stratigraficky se toto území dělí na starší 

chvaletickou skupinu a nadložní sovoluskou skupinu. 

Starší chvaletická skupina nejspíš odpovídá části kralupsko-zbraslavské skupiny. 

Převažují zde tmavé fylitické břidlice s drobovými a tufitickými polohami, tělesy 

bazických vulkanitů a podřízenými polohami telčických slepenců. Uvnitř sledu je vložena 

významná poloha černých kyzových břidlic s pyritem a poměrně vysokou koncentrací 

fosforu. Břidlice obsahují ložiska rud Fe-Mn, které jsou typicky sedimentárního původu a 

vznikly nejspíše důsledkem hydrotermální aktivitou spojenou s vulkanickou činností. 

Sovoluská skupina je typická tence páskovanými horninami s tělesy alkalických 

vulkanitů a polohami petromiktních litošických slepenců, které obsahují nedokonale 

zaoblené valouny velmi různorodých hornin s granitoidy a vyvřelinami. Zda jde o skluzové 

slepence či o glacimarinní uloženiny je sporné. 

Chrudimské paleozoikum je komplex hornin v Železných horách a jejich severním 

podhůří. Zahrnuje synklinálu přeloučskou a vápenopodolskou. V přeloučské synklinále 

patří lipoltické souvrství spodního ordoviku, které je tvořené slepenci, pískovci a 

prachovci. U Lipoltic byla nalezena tremadocká fauna s ramenonožci s trilobitem Bavarilla 

hofensis. Nadloží je tvořeno šedými břidlicemi, které jsou skryty pokryvem křídových 

sedimentů. 

Vápenopodolská synklinála je tvořena ordovickými slepenci, břidlicemi a světlými 

kvarcity. Vyšší část ordovického sledu tvoří monotónní sled tmavých fylitických břidlic. 

Celková mocnost ordovických uloženin se odhaduje na 1000 m a jsou slabě, ale zřetelně 

metamorfovány. [4] 

Železné hory dělí bc5 (členění dle Herčíka [3], více v následující kapitole) na dvě 

části, a to hydrogeologický rajon chrudimská křída (dříve křída sv. svahů Železných hor) 

na sv. okraji jižního křídla hradecké synklinály a čáslavská křída a křída Dlouhé meze na 

JZ, které jsou protáhlým reliktem křídových sedimentů v synklinále Dlouhé meze při 

železnohorském zlomu. 
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Chrudimská křída je mírně skloněná monoklinála pod úhlem asi 1,5° k SV. Báze 

bělohorského souvrství klesá z 200-250 m n. m. při JZ okraji monoklinály na 100 m u 

Přelouče a -150 m n. m. u Pardubic. Na JV přechází monoklinála do příčného průhybu – 

týnecké synklinály. V jižní části osy této synklinály se uchoval relikt perucko-

korycanského souvrství. Chrudimskou křídou probíhá chrudimský zlom, protínající směr 

výškových izolinií pod úhlem 30°. Zlom, s poklesem SV kry o 50 m, je hydrogeologicky 

velice významný, neboť přerušuje souvislost kolektoru A (označení dle Herčíka [3], více v 

následující kapitole). 

Dominantní strukturou bc5 je železnohorský zlom. Podle Prachaře a Urbana (1967) 

se jedná o přesmyk ukloněný k SV. Probíhá od SZ k JV a ve střední části je esovitě 

prohnutý. Zlom dislokuje řada dalších příčných zlomů a probíhá převážně v osní části 

synklinály Dlouhé meze, ze které se tak dochovalo jen JZ křídlo. Železné hory jsou 

vyzdviženy do výšky od 100 do 400 m. [3] 

3.4 Hydrogeologické poměry 

Zájmové území leží v JV části České křídové pánve. Dle Krásného [5] patří 

sledované území do Novobydžovského zvodněného systému, dle Herčíka [3] do bilančního 

celku bc5 (obrázek č. 5), části chrudimská křída (hydrogeologický rajon 4310). Přesnou 

polohu zobrazuje obrázek č. 6. 
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Obrázek 5: Schematická mapa bc5 [3] 

1 – předkřídové útvary, 2 – nádrž v kolektoru A, 3 – území stoku, 4 – vyklínění kolektoru A, 5 – výskyt 
“příbojové“ facie, 6 – zlomová linie příčně nepropustná, 7 – území zasažené těžbou 

 
Obrázek 6: Hydrogeologické rajony a bilanční celky české křídové pánve [3] 
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Křídové sedimenty dosahují mocnosti až 550 m a zahrnují perucko-korycanské až 

březenské souvrství. Sedimenty peruckých vrstev se objevují pouze v depresích a dosahují 

mocnosti do 20 m. Tvoří je zejména cyklicky uspořádané pískovce, popřípadně slepence, 

až jílovce. Korycanské vrstvy jsou více rozšířeny, chybí pouze ve střední a východní části 

zvodněného systému. V centrální části mocnost perucko-korycanského souvrství klesá na 

10–20 m a v území mezi Cidlinou a Labem, kde se ve vrcholových částech vyskytuje 

mnoho elevací, toto souvrství zcela chybí. Odtud směrem na Přeloučsko a Pardubicko až 

do SV podhůří Železných hor mocnost perucko-korycanského souvrství i při značném 

kolísání stoupá až na desítky metrů, v maximech (deprese předkřídového reliéfu – 

podlažické a přeloučsko-markovické) dosahuje i přes 50 m. Perucko-korycanské souvrství 

vychází na povrch pouze v úzkých pruzích, jinak je překrýváno mladšimi křídovými 

uloženinami, především bělohorského a březenského souvrství, případně teplického a 

jizerského souvrství. [5] 

V okolí Přelouče je celé bělohorské souvrství ve facii monotónních slínovců, 

litologicky neodlišitelných od slínovců jizerského souvrství, které se v plné mocnosti 135-

160 m v bilančním celku bc 5 uchovalo pouze v rajonu 4310. Nejvyšší části teplického 

souvrství (rohatecké vrstvy) se taktéž uchovaly pouze v rajonu 4310 a tvoří ho vápenité 

jílovce a slínovce. 

V chrudimské křídě je vyvinut pouze bazální křídový kolektor, Herčíkem [3] 

označovaný jako kolektor A, resp. bazální křídová zvodeň (Krásný [5]). Tento kolektor je 

vázaný pouze na perucko-korycanské souvrství a má průlinovo-puklinovou propustnost. 

Nejmocnější a největší plochy kolektoru jsou omezeny na sníženiny předcenomanského 

reliéfu, v rajonu 4310 se jedná o podlažickou a přeloučsko-markovickou depresi. 

Transmisivita kolektoru je střední, až vysoká a velice proměnlivá (stejně tak i vydatnost 

vrtů), neboť je tvořen pískovci s proměnlivou mocností, obsahem základní hmoty, s 

polohami jílovců a s různým tektonickým porušením. Přesnou strukturu, pozici kolektorů a 

izolátorů ukazuje obrázek č. 7. [3] Jedná se o napjatou zvodeň, volná hladina se nachází 

jen v místech výchozů perucko-korycanského souvrství. K proudění zde dochází v 

regionálním rozsahu. [5] 
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Obrázek 7: Pozice kolektorů a izolátorů v hydrogeologickém rajonu 4310  

(upraveno podle Herčíka [3]) 
 
1 – křemenné a jílovito-vápnité pískovce, 2 – vápnité jílovce, slínovce, jílovité biomikritické vápence, méně 
prachovce, 3 – ostré litologické hranice, 4 – litologické přechody, 5 – předkřídové geologické jednotky 

 

V přeloučsko-markovické depresi dosahuje průtočnost hodnot v Cholticích 160 – 

400 m2/d, u Jankovic 350 – 850 m2/d. Zde se také vytváří významná zvodeň podzemní 

vody. Významné odběry podzemní vody se realizují v Markovicích (32 l/s), Heřmanově 

Městci, Jankovicích (45 l/s) a Řečanech. V těchto místech jsou menší výchozy kolektoru a 

tím i menší přímá dotace. Značná část podzemní vody se zde tvoří influkcí toků na 

tektonické hranici křídy. Tato voda je vhodná pro vodárenské zásobování po 

jednostupňovém odželezování. Podzemní vody jsou zde nízko mineralizované (210 mg/l) 

typu Ca-Mg-HCO3-SO4. [3] 
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3.5 Hydrologické poměry 

 Hlavní drenážní bází bilančního celku bc5 je Labe a dolní tok Loučné. 

Chrudimskou křídou protéká Chrudimka s Novohradkou, na JZ straně Železných hor 

podélně teče Doubrava. Průtok Chrudimky ve Slatiňanech dosahuje hodnot 3,09 m3/s, v 

Nemošicích 5,94 m3/s, průtok Novohradky v Úhřeticích je 2,53 m3/s. Průtok Doubravy 

dosahuje hodnot od 0,73 do 2,47 m3/s. Specifický podzemní odtok z povodí Chrudimky je 

2,9 l/s/km2, Doubravy 1,5  l/s/km2. [3] 

 Zájmové území odvodňuje Senický a Brložský potok, dále Lipoltická svodnice a 

potok Struha. Všechny tyto toky ústí do Labe. 

3.6 Klimatické poměry 

 Přeloučsko je oblast s dlouhým, teplým a suchým létem. Zima je zde mírně teplá, 

suchá, až velmi suchá a sněhová pokrývka má velmi krátké trvání, asi 40-50 dnů. I 

přechodové období s teplým až mírně teplým jarem a podzimem je velmi krátké. Průměrná 

teplota v lednu dosahuje -2 až -3 °C, v červenci 18 – 19 °C. [10] 

 Atmosférické srážky jsou na zájmovém území v rozmezí 530 – 758 mm v závislosti 

na nadmořské výšce stanice. [5] 
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4 VODNÍ ZDROJE NA PŘELOUČSKU 

Celá tato kapitola je zpracována z materiálů a dat poskytnutých od společnosti 

Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s. (nepublikované materiály). 

Vodními zdroji v této oblasti jsou artézské vrty Ja-6 v Jankovicích (obr. č. 8), V-3 

v Brlohu (obr. č. 9) a systém vrtů CH-4A a CH-5 v Cholticích – Luhy (obr č. 10). 

 
Obrázek 8: Jímací území Jankovice (autorská fotografie) 

 

 
Obrázek 9: Jímací území Brloh (autorská fotografie) 
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Obrázek 10: Jímací území Choltice – Luhy (autorská fotografie) 

 

Na území Jankovic a Brlohu byly v letech 1961-1962 vybudovány vrty V-2 a V-3. 

V roce 1976 byl vrt V-2 nahrazen novým artézským vrtem Ja-6 nacházejícím se v jeho 

těsné blízkosti. 

Vrt V-2 otevřel cenomaskou zvodeň vázanou na cenomanské pískovce v hloubce 

30 m – 64 m a je hluboký 68 m. Vrt byl přetokový, jeho piezometrická úroveň vystoupala 

7,3 m nad terén (terén: 213,0 m n. m., piezometrická úroveň 220,3 m n. m.). Při poklesu 

piezometrické úrovně o 7,8 m dosahovala vydatnost vrtu 83,3 l/s se specifickou vydatností 

10,7 l/s.m. Nyní je vrt zanechán jako náhradní a pozorovací. 

Nový artézský vrt Ja-6 se nachází přibližně 10 metrů od vrtu V-2 a na rozdíl od 

tohoto vrtu je hluboký 66 m. Piezometrická úroveň byla stanovena ve výšce 219,5 m n. m. 

Vydatnost vrtu se při snížení piezometrické úrovně o 11,2 m rovnala hodnotě 70,4 l/s, 

specifická vydatnost činila 6,3 l/s.m. Geologický profil je vykreslen na obrázku č. 11. 
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Obrázek 11: Geologický profil vrtu Ja-6 Jankovice 

 

Vrt V-3 je hluboký 60 m a byla jím otevřena cenomanská zvodeň, vázaná na 

cenomanské pískovce v hloubce 11 m – 39 m a dále také zvodeň podložních fylitických 

břidlic. Vrt byl přetokový a piezometrická úroveň byla stanovena 4,6 m nad terén (terén: 

218,0 m n. m., piezometrická úroveň 222,6 m n. m.). Při poklesu piezometrické úrovně o 

2,6 m (218,0 m n. n.) dosahovala vydatnost vrtu 41,6 l/s a specifická vydatnost se rovnala 

16 l/s.m. Geologický profil vrtu V-3 je vykreslen na obrázku č. 12. 
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Obrázek 12: Geologický profil vrtu V-3 Brloh 
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Vrt CH-5 byl vybudován v roce 1975, je hluboký 148,8 m a otevřel cenomanskou 

zvodeň s artézským režimem.  V roce 1995 byla provedena TV prohlídka vrtu a také 

revizní čerpací zkouška. Vzhledem k uspokojivému stavu byla následně realizována 

skupinová poloprovozní hydrodynamická zkouška. Ustálená piezometrická úroveň byla 

stanovena ve výšce 12,7 od odm. bodu v nadmořské výšce 246,7 m n.m. Z výsledků 

skupinové čerpací zkoušky v roce 1996 byla zjištěna hodnota vydatnosti 29 – 33 l/s při 

piezometrické úrovni 12,28 m nad terénem. 

Vrt CH-4A je hluboký 69,2 m a otevřel spodnoturonskou zvodeň. Piezometrická 

úroveň se nachází ve výšce 7 m při vydatnosti 8 - 9 l/s. Z obou vrtů ležících v jímacím 

území Choltice – Luhy je voda odebírána v prostředí se zvýšenou průtočností v důsledku 

systému tektonických linií. Tyto linie jsou příčinou přetékání a komunikace jinak přírodně 

oddělených zvodní. Při větších tlakových změnách tedy dochází k vzájemnému ovlivnění 

kolektorů a následné podobnosti chemismu podzemní vody. 

Situaci vrtů na podkladové geologické mapě znázorňuje mapa na obrázku č. 13. 
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Obrázek 13: Geologická mapa zájmového území 
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4.1 Odběr z vodních zdrojů 

Z vodních zdrojů Jankovice a Brloh bylo koncem 80. let odebíráno dohromady 

okolo 45 l/s. V posledních dvaceti letech ale množství odebírané vody z vrtu Ja-6 kleslo z 

20 l/s na současných 5 l/s v důsledku výskytu zvýšených koncentrací arzenu a tím se zvýšil 

odběr z vrtu V-3 na 12 l/s. Od roku 2003 dochází k redukci odběru podzemní vody v 

důsledku snahy o snížení koncentrací arzenu pod limitní hodnotu 10 µg/l. Celkově tedy 

množství odebírané vody z vodních zdrojů Jankovice a Brloh kleslo. Tento pokles je 

kompenzován odběrem z vodních zdrojů jímacího území Choltice – Luhy. 

Na základě rozhodnutí příslušných správních orgánů a výsledků 

hydrogeologických průzkumů regionální povahy (případně hydrologicko-hydraulickým 

modelem) je možné v rámci jímacího území Přelouč - Jankovice odebírat z vrtu Ja-6 v 

průměru 19 l/s podzemní vody, z vrtu V-3 v průměru 12,7 l/s, celkem tedy 31,7 l/s. 

Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s., vlastní povolení k odběru podzemní vody 

z jímacích objektů  CH-4A a CH-5 v množství 10 l/s a 30 l/s. Reálné odběry jsou ale nižší, 

pohybují se okolo 25 – 30 l/s. 

Odběry z jednotlivých vrtů a celkové odběry lze vyčíst z obrázku č. 14 a 15. 

 
Obrázek 14: Odběry z jednotlivých zdrojů pitných vod na Přeloučsku 
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Obrázek 15: Celkový odběr ze zdrojů pitných vod na Přeloučsku 

 

4.2 Jakost vody 

 Podzemní vodu ve vrtu Ja-6 a V-3 lze charakterizovat jako neutrální s pH 

hodnotou 7, středně mineralizovanou s konduktivitou 82,9 mS/m a velmi tvrdou, kdy 

hodnoty Ca + Mg dosahují hodnot kolem 5mmo/l. Jde tedy o vody vápenohydrogen-

uhličitanové vod (převažuje kation vápníku, kolem 150 - 160 mg/l a anion 

hydrogenuhličitanů, kolem 350-400 mg/l).  Vrt Ja-6 nemá stabilizovaný chemismus, vrt V-

3 má v posledních letech chemismus stabilizovaný. V období monitorovaného období 

vzrostla koncentrace síranů, vápníku a nejvýznamnějším nárůstem je zvýšená koncentrace 

arzenu na hodnotu 30 µg/l. Původ těchto zvýšených koncentrací je nejasný, je nutné ho 

objasnit navrženými průzkumnými hydrogeologickými pracemi. S velkou 

pravděpodobností se zdroj znečištění nachází mimo ochranné pásmo a na základě současné 

znalosti zájmové oblasti a stavu současné geologické a hydrogeologické prozkoumanosti 

nelze určit, zda se jedná o přírodní, nebo antropogenní zdroj. Antropogenní vliv ze 

zemědělství není z hlediska chemických ukazatelů patrný, hodnoty koncentrace 

fosforečnanů a dusičnanů jsou minimální. 
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Kvalita jímané surové vody ze všech vrtů a její srovnání s hygienickými limity 

vyhlášky č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu 

a četnost a rozsah kontroly pitné vody, znázorňuje tabulka č. 1. 

 

Tabulka 1: Jakost vody 

 

 Z následující tabulky lze vyčíst překročení limitů hodnot železa u všech 

sledovaných vrtů a vyšší hodnoty manganu u vrtů v jímacím území Jankovice, Brloh. Zde 

je také zvýšená koncentrace arsenu. Limit překročen není, ale je nutné tuto skutečnost dále 

sledovat, jelikož se hodnota limitu blíží. 

 Surová voda je upravována v úpravně vody Mokošín. Touto vodou je poté zásoben 

skupinový vodovod Přelouč, který je dále dotován i ze skupinového vodovodu Pardubice. 
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4.3 Ochranná pásma 

Ochranné pásmo 1. stupně vodního zdroje Ja-6 má tvar čtverce o délce hrany 

přibližně 100 m a je ve vlastnictví společnosti Vodovody a kanalizace Pardubice, a. s. 

Pasivní i aktivní ochranná opatření (oplocení, trávní porost a jiné) jsou plně v souladu s 

požadavky ochranného statutu. 

Ochranné pásmo 1. stupně vodního zdroje V-3 má tvar čtverce o délce strany cca 

16 m, tato plocha je oplocená a vlastníkem je provozovatel. Jedná se o parcelu v k. ú. 

Brloh o ploše 256 m2. Velikost ochranného pásma je vzhledem k ochranné funkci 

spodnoturonských vrstev a konstrukce vrtu dostačující. 

Vzhledem k téměř neměnnému, poměrně malému a vzdálenému vlivu 

zemědělství na polích v okolí vodních zdrojů jímacího území Jankovice – Brloh na jakost 

jímaných podzemních vod bylo ochranné pásmo 2. stupně navrženo v rozsahu původního 

vnitřního PHO 2. stupně pro oba zdroje společně. Situace OP je zachycena na mapě na 

obrázku č. 16. 

U vrtů CH-4A a CH-5 je stanoveno pouze ochranné pásmo 1. stupně a to na 

základě geneze podzemní vody, okrajových podmínek a činností, které jsou odbývány v 

blízkém i vzdálenějším území příslušných k vymezené dílčí částí hydrogeologické 

struktury. Situaci znázorňuje mapa na obrázku č. 17, kde je také vyznačena hranice 

původního PHO 2. stupně. 

Rozhodnutím vodoprávního úřadu v souladu s platnou legislativou je v OP I. 

stupně zakázána veškerá činnost a vstup osob kromě osob pověřených správou OP a osob 

provádějících údržbu pásma a jímacího objektu, dále provádět stavební činnost, zemní a  

jiné práce narušující půdní pokryv nesouvisející s odběrem vody a vykonávat právo 

myslivosti, používat hnojiva, toxické látky a trhaviny. V OP II. stupně zakázáno provádět 

činnost ohrožující kvalitu podzemní vody, hnojit dusíkatým vápnem, ledkem, močovinou, 

čpavkem, skladovat močůvku, kejdu apod., provádět těžbu hornin, zemních hmot, 

zmenšování krycích vrstev, budovat nové komunikace. Dále je zakázána výstavba nových 
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objektů, zařízení a provozování činností, kde se zachází s látkami ohrožující jakost nebo 

zdravotní nezávadnost vod, provádět zásahy do horninového prostředí hlubší, než 2 m. 

Zákon také v OP II. stupně zakazuje parkovat nebo udržovat motorová vozidla a ukládat 

náplavy (sediment vytěžený z koryta svodnice na okolní terén). 

Vodoprávní úřad v rozhodnutí v souladu s platnou legislativou v OP II. stupně 

uvádí i různá omezení, jako například - hnojení zemědělských plodin provádět přiměřeně 

bez skladování hnojiv či jejich obalů, používat dělené dávky hnojiv, chemickou ochranu 

rostlin lze použít jen takovou, která je určena pro aplikaci v OP vodních zdrojů. Při 

zemědělském obhospodařování je třeba využívat meziplodin na krmení, zaorávku zeleného 

hnojení a hnojení chlévskou mrvou. Dále je také třeba zachovat funkčnost odvodňovacích 

příkopů, profilu vodoteče průběžně odstraňovat padlé dřeviny a sediment i vegetaci bránící 

plynulému odtoku povrchových vod. 
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Obrázek 16: Mapa ochranných pásem jímacího území Jankovice, Brloh 
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Obrázek 17: Ochranné pásmo jímacího území Choltice - Luhy 
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5 ZÁVĚR 

Preventivní ochrana vod je v České republice zajištěna především Zákonem č. 

254/2001 Sb., o vodách, dále Rámcovou směrnicí 2000/60/ES Evropského parlamentu a 

Rady z 23. října 2000 ustavující rámec pro činnost Společenství v oblasti vodní politiky, 

Směrnicí 2006/118/ES o ochraně podzemních vod před znečištěním, Směrnicí 98/83/ES o 

pitné vodě a Směrnicí 91/67/ES o ochraně vod před znečištěním dusičnany ze 

zemědělských zdrojů. Ochranu také zajišťují různé vyhlášky, technické normy, 

vodohospodářské plánovaní a podobně. 

 Jedním z opatření obecné ochrany vod jsou chráněné přirozené oblasti přirozené 

akumulace vod. Ochrana množství a jakosti vod zahrnuje ochranu tvorby podzemních vod, 

ochranu vod před nadměrným využíváním a v neposlední řadě institut minimální hladina 

podzemní vody, který je pro vodní hospodářství velice důležitý. Tento institut je součástí 

Zákona o vodách. 

 Ochrana vodních zdrojů prošla v posledních letech mnoha změnami. Podle dnes již 

neplatné vyhlášky č. 121/1989 Sb. se vyhlašovala tzv. pásma hygienické ochrany. PHO 

však zajišťovala pouze plošnou ochranu. Tento stav byl nevyhovující, ke změně došlo v 

devadesátých letech minulého století novelizací Zákona o vodách. Podle dnes platného 

Zákona o vodách č. 254/2011 Sb. se stanovují ochranná pásma (OP), která přešla do tzv. 

zonální ochrany. 

 V oblasti Přeloučska představují vodní zdroje (podzemní) pitných vod čtyři vrty na 

třech jímacích územích, a to Jankovice, Brloh a Choltice – Luhy. Tyto jímací vrty mají 

poměrně vysokou vydatnost, jímá se průměrně přes 1 010 000 m3
 ročně. V jímané surové 

vodě jsou zvýšeny hodnoty železa, ve vrtu v Jankovicích jsou také vyšší hodnoty manganu 

a arsenu, limit ale nepřekračují. Ochrana vodních zdrojů je v případě jímacího území 

Jankovice – Brloh zajištěna OP I. stupně a OP II. stupně. Pro jímací území Choltice – Luhy 

je stanoveno pouze OP I. stupně, dále platí i hranice PHO II. stupně. 
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