
Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta,
Ústav hydrogeologie, inženýrské geologie a užité geofyziky

Charakterizace hydrogeologického masivu 
na základě archivních vrtných prací a 

konceptuální model

DIPLOMOVÁ PRÁCE

Bc. Alena Vacková

Vedoucí diplomové práce: RNDr. Jiří Bruthans, PhD.

Praha, leden 2014



Prohlášení

Prohlašuji, že jsem diplomovou práci zpracovala samostatně a že jsem uvedla všechny 

použité informační zdroje a literaturu. Tato práce ani její podstatná část nebyla předložena k 

získání jiného nebo stejného akademického titulu.

V Praze dne ………………….   Alena Vacková

Podpis: ..................



Poděkování

Chtěla bych poděkovat panu RNDr. Jiřímu Bruthansovi, PhD. za jeho cenné rady při 

psaní této práce. Dále bych chtěla poděkovat paní RNDr. Martě Jelenové, RNDr. Renátě 

Kachlíkové a RNDr. Ludmile Pacákové za poskytnutí dat z České geologické služby –

Geofondu. A v neposlední řadě bych chtěla poděkovat panu Mgr. Karlu Martínkovi za rady 

týkající se programu ArcMap 10.1.



Abstrakt

Tato práce se zabývá charakteristikou hydrogeologického masivu v okolí řeky Sázavy 

na základě archivních dat o hladinách ve vrtech a výsledcích čerpacích zkoušek z Geofondu a 

topografických údajů (DMR, vodní toky apod). Pro zpracování dat jsem použila programy 

ArcMap 10.1 a Excel. Studovala jsem vzájemné vztahy mezi hloubkou hladiny pod terénem, 

sklonem hladiny, specifickou vydatností, transmisivitou s řadou topografických parametrů 

(vzdálenost od vodního toku, nadmořská výška, relativní výška nad nejbližším vodním tokem, 

spád terénu atd.)

V zájmovém území existuje těsná lineární závislost mezi spádem terénu a spádem 

hladiny (rxy 0,96). Spád hladiny dosahuje v průměru 88% spádu terénu. Střední spád hladiny 

podzemní vody v zájmovém území je 10% (6). 

Průměrná hodnota transmisivity v zájmovém území je 1,27x 10-4 m2/s, specifická 

vydatnost se obvykle pohybuje mezi 0,01 a 0,1 l/s m což odpovídá zařazení do nízké až velmi 

nízké třídy transmisivity s velkou variabilitou hodnot. V oblasti se nepotvrdil běžně 

očekávaný předpoklad, že by hodnoty transmisivity a specifické vydatnosti měly být 

v průměru vyšší v oblastech drenáže, než v oblastech infiltrace.  

Aplikace metody Krásného a Kněžka (1977) pro určení specifického podzemního 

(základního) odtoku  ze středních hodnot transmisivity, spádu terénu nebo hladiny a hustoty 

říční sítě vede v zájmové oblasti k hodnotám 20x vyšším, než je skutečná hodnota spec. 

odtoku. V zájmovém území je zřejmě v mnoha případech spád hladiny podzemní vody dán 

sklonem nepropustného podloží a není tedy hydraulickým gradientem v pravém smyslu, 

protože je určen přepadovými hranami v prostředí a nikoli hydraulickým odporem prostředí 

proti proudění vody. Vytvořila jsem konceptuální model prostředí hydrogeologického masivu, 

který je v souladu s pozorovanými skutečnostmi.



Abstract

This study is focused on characterization of the hardrock environment in 

surroundings of Sazava river. It is based on the archival data of groundwater table in 

boreholes, results of pumping tests from Geofond database and topographic data (DMR , 

watercourse, etc.). ArcMap 10.1 and Excel were used for data processing. The relations 

between the groundwater table depth, water table gradient, specific yield, transmissivity and

variety of topographic parameters (distance from a watercourse, elevation, relative elevation 

above the nearest watercourse, the terrain gradient, etc.) were studied. 

Close linear relationship exists between the gradient of the terrain and groundwater 

table (rxy 0.96) in the study area. Groundwater table gradient is on average 88 % of terrain 

gradient. Mean groundwater table gradient is 10 % (6).

The average transmissivity in the area is 1.27 x 10-4 m2/s, specific yield is usually 

between 0.01 and 0.1 l/s m. This corresponds to the low and very low transmissivity class. 

Variability of transmisivity values is high. The difference between transmisivity in discharge 

and recharge zone, assumed by previous authors, was not confirmed in the study area. 

Specific base flow calculated from mean transmissivity, terrain/ water table gradient

and river network density based on  Krásný and Kněžek (1977) formula resulted in value 

20 times higher than actual value derived from data from gaging stations on surface streams. 

The explanation of this sharp discrepancy might be that the groundwater table gradient is 

controlled by inclination of impermeable bedrock rather than by hydraulic gradient. In other 

words the hydraulic head is lost mainly on overflow above the impermeable environment 

not by hydraulic resistance of environment against the flow. A conceptual model of 

hardrock environment which comply with observations was proposed.
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1. ÚVOD 

Oblast v okolí řeky Sázavy leží v prostředí hydrogeologického masivu. Jedná se o 
oblast značně strmých sklonů terénu díky existenci hluboce zařízlých údolí. Oblast je 
poměrně hustě osídlená, takže je zde dostatečný počet vrtů pro charakterizování transmisivity 
prostředí a spádu hladiny.  Z vrtného archivu Geofondu bylo zjištěno, že jsou v této oblasti 
vrty s výraznými přítoky v hloubkách vyšších desítek m pod terénem a přitom hladina i na 
strmých svazích kopíruje terén (Tůma, Novotná 1996; Černý 1982).

Pracovní hypotéza vysvětlující výše uvedené pozorování je následující: 1) prostředí 
hydrogeologického masivu je v horizontálním směru propustné jen velmi mělko pod hladinou
podzemní vody (resp. hladina je zapadlá po úroveň, ve které je prostředí propustné
v horizontálním směru): 2) do hloubek desítek metrů pod hladinou podzemní vody zasahují 
subvertikální pukliny, které jsou dobře propustné, ale nejsou vzájemně laterálně propojené do 
větších celků, takže z nich voda nemůže odtéct po svahu. Oblast okolí toku Sázavy je ideální 
pro ověření této hypotézy.

Cílem této práce bylo charakterizovat prostředí hydrogeologického masivu v okolí 
řeky Sázavy a seznámit se s existujícími konceptuálními modely a charakterem proudění 
v hydrogeologickém masivu z české a zahraniční literatury.

Dílčími cíly bylo:

1) Na základě dat z vrtného archivu Geofondu a GIS podkladů charakterizovat 
hloubku hladiny pod zemským povrchem, spády hladin podzemní vody, transmisivitu 
prostředí a vztahy mezi těmito parametry a spádem terénu, nadmořskou výškou, vzdáleností 
od toku apod.

2) Ověřit do jaké míry lze očekávat v zájmovém území vyšší transmisivitu v okolí 
vodních toků oproti oblastem infiltrace, jak uvádí pro hydrogeologický masiv Krásný et al. 
(2012).

3) Na základě specifické vydatnosti a středního spádu terénu zkoumané oblasti ověřit 
aplikovatelnost metody Krásný Kněžek (1977) v oblasti se strmými spády terénu. 

4) Vytvořit konceptuální model proudění podzemní vody v hydrogeologickém masivu 
v zájmové oblasti.
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2. OBECNÝ KONCEPTUÁLNÍ MODEL

Konceptuální model je zobrazení reprezentující systém proudění podzemní vody. 
Často je znázorňován jako blok diagram nebo jako schematizovaný vertikální řez zkoumaným 
územím. Největším přínosem konstrukce konceptuálního modelu je zjednodušení oblasti 
problému a organizace velkého počtu vzájemně souvisejících dat, aby bylo možné data 
rychleji analyzovat (Anderson, Woessner 1992). V hydrogeologii tyto modely zahrnují 
zejména litologii, tektoniku, geomorfologii a transmisivitu rozpukaných zón (Sukhija et al. 
2006). Zjednodušení je nutné, protože kompletní rekonstrukce celého systému je 
neuskutečnitelná (Anderson, Woessner 1992). Toto zjednodušení nicméně musí obsahovat 
všechny podstatné rysy prostředí, kterými jsou: přírodní poměry, charakteristika 
hydrogeologického prostředí, hydraulických a migračních parametrů a jejich prostorového 
rozdělení, nalezení všech zvodněných systémů a charakterizování režimu proudění a kvality 
podzemních vod a jejich ovlivňování antropogenními vlivy např. důlní činnost, 
odvodňováním, znečišťováním odpadními látkami atd. (Krásný et al. 2012).

Existují čtyři kroky při tvorbě konceptuálního modelu:

1) Vymezení území

2) Definice hydrostratigrafických jednotek

3) Definice proudového systému

4) Popsání vodní bilance

Ad. 1) Vymezení území

Prvním krokem při tvorbě konceptuálního modelu je vymezení území, pro které je 
model konstruován a identifikace hranic oblasti. Pro konceptuální model je vhodné využít 
přirozených hydrogeologických hranic (např. rozvodnic, míst se stálou hladinou, řek, jezer 
atd.), protože na velké části území nejsou známé okrajové podmínky (Domenico, Schwartz 
1998). Někdy je nicméně potřeba danou oblast, kvůli zkoumanému problému, omezit na
menší plochu, kde jsou vhodné přírodní hranice s okrajovými podmínkami (Andersona, 
Woessner 1992). Existují tři základní okrajové podmínky. Jejich hlavní význam je v oddělení
zkoumané oblasti od okolí. Okrajové podmínky jsou:  Dirichletova – hranice s předepsanou 
hodnotou hydraulické výšky, Neumanova – hranice s předepsaným tokem, Newtonova –
hranice kde tok je funkcí hydraulické výšky (Valentová 2007).

Ad. 2) a 3) Definice hydrostratigrafických jednotek a proudového systému

Údaje z geologických map a příčných řezů jsou kombinovány s dalšími geologickými 
informacemi o hydrogeologických vlastnostech oblasti a společně definují hydrostratigrafické 
jednotky. Hydrostratigrafická jednotka je horninové nebo sedimentární těleso, které má 
v celém svém rozsahu podobné hydrogeologické vlastnosti. Při určování těchto jednotek se 
uplatňují i mapy facií. Facie je jednotka materiálu (Anderson, Woessner 1992) podobných 
fyzikálních vlastností, který byl vytvořen ve stejném geologickém prostředí (Anderson, 
Woessner 1992). Hydrostratigrafické jednotky tvoří rámec konceptuálního modelu. 
Hydrologické informace o srážkách, evapotranspiraci, povrchovém odtoku a geochemické a 
terénní informace jsou použity pro nalezení hlavního směru proudění podzemní vody ve 
zkoumané oblasti. Definice proudového systému musí být založena především na údajích o 
hydraulické výšce a průtocích, ale může mít i údaje z geochemických studií např. 
mineralizace vody - podle ní se dá určit, jakým prostředím voda protékala (Anderson, 
Woessner 1992). Další metodou používanou pro zjištění rychlosti, velikosti proudové oblasti 
a směru proudění jsou stopovací zkoušky a využití přirozených stopovačů. Zde záleží na 
druhu stopovače. Používají se umělé nebo přirozené stopovače. Lokální a regionální systémy 
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proudění podzemních vod lze v různých oblastech od sebe odlišit díky odlišnému 
chemickému složení jednotlivých systémů, např. v ČR v třeboňské pánvi (Krásný et al. 2012)

Ad. 4) Popsání vodní bilance

Vodní bilance je zásadní část konceptuálního modelu. Přítok vody do zkoumané 
oblasti se skládá ze srážek, přitékajících povrchových a podzemních toků, infiltrace z vodních 
rezervoárů atd. Odtok zahrnuje povrchový odtok, podzemní odtok, vypařování a čerpání vody 
mimo oblast. Vodní bilance může být sestavena z terénních dat sumarizovaných na velikost 
oblasti, proudění a změny v zásobách podzemní vody (Anderson, Woessner 1992).

2.1. Tvorba modelu

Konceptuální modely se tvoří na základě vyhodnocených hydrogeologických dat
(Domenico, Schwartz 1998).

Fyzické podklady pro tvorbu modelů jsou:

1) Topografické mapy pro vymezení území a zobrazující útvary povrchových vod.

2) Geologické mapy, příčné geologické řezy.

3) Mapy ukazující výšku báze zvodní a geometrii kolektorů.

4) Mapy znázorňující plošný rozsah a mocnost říčních a jezerních sedimentů (Anderson, 

Woessner 1992).

Hydrogeologické předpoklady:

5) Geometrie hladiny podzemní vody ve všech zvodních.

6) Průběh úrovně hladiny povrchových toků a velikost odtoku v čase.

7) Mapy a řezy ukazující hydraulickou vodivost nebo transmisivitu jednotlivých zvodní.

8) Mapy a příčné řezy kolektorů dané oblasti (Anderson, Woessner 1992).

2.2. Použití konceptuálních modelů

Konceptuální modely slouží k výpočtu zásob podzemní vody, určování zranitelnosti 
podzemních vod, ochraně vod v územním plánování atd. (Dewandel et al. 2006). Modely 
mohou pomoci pochopit mechanismus proudění podzemní vody (Fetter, Willard 2001).

Konceptuální modely jsou využívány k nalezení místa infiltrace kontaminantů do 
kolektorů v průmyslových a městský oblastech a pohybu těchto látek do hlubokých 
podzemních vod (Sukhija et al. 2006). Existující konceptuální model se dá použít pro oblasti 
s podobnou geologickou stavbou (Sukhija et al. 2006). Modely jsou důležitým podkladem pro 
správné umístění studní a vrtů pro geotermální účely (Sukhija  et al. 2006).
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3. HYDROGEOLOGICKÝ MASIV

V této práci používám výhradně termín hydrogeologický masiv. V jiných pracích jsou 
jeho synonymem termíny: ,, hard rocks“, platforma, fundament, platformní základ, puklinově 
porézní prostředí a tvrdé horniny (Krásný et al. 2012).

Pod hydrogeologický masiv jsou řazeny všechny horniny krystalinika, tedy 
metamorfity a vyvřelé horniny (Dewandel et al. 2011; Chandra et al. (2010); Larson et al. 
1987). K těmto horninám řadí Dewandel et al. (2005) i ophiolity vznikající na oceánském dně 
ze středooceánských hřbetů.

Hydrogeologický masiv buduje nejen kontinentální štíty, ale vytváří podložní jednotky 
platformních pokryvů, pásemných pohoří a příkrovů a tvoří podloží všech hydrogeologických 
pánví. Je produktem horotvorných procesů různého stáří. Skládá se převážně z krystalických 
hornin a silně cementovaných sedimentů. Toto prostředí je charakteristické třemi zónami 
hornin: svrchní zvětralou, střední rozpukanou a spodní masivní viz kap. 3.2. (Krásný et al. 
2012).

Při zkoumání hydrogeologického masivu narážíme na fakt, že o tomto prostředí 
existuje relativně málo konkrétních dat. Je zde předpoklad, že spodní zóna masivní horniny je 
velmi málo propustná. Proto se v posledních desetiletích v těchto oblastech začalo 
s intenzivním výzkumem pro využití jako úložiště radioaktivního a jiného nebezpečného 
odpadu (Krásný et al. 2012).

Jako synonymum pro hydrogeologický masiv nebo puklinově porézní horniny se 
v zahraničí stále častěji používá termín ,,hard rocks“. Toto označení pochází z minulosti, kdy 
se geologie dělila na tvrdé horniny (krystalické) a na měkké horniny (sedimenty). Některé 
sedimenty mají nicméně vlastnosti blížící se tvrdým horninám, jako např. křemence nebo 
dobře cementované jílovce, břidlice, karbonáty a pískovce (Krásný, Sharp 2007). Nemá proto 
smysl je oddělovat od hydrogeologického masivu.

Určitý problém představuje pórovitost karbonátových hornin, protože masivní vápence 
mají puklinovou pórovitost, ale diageneticky mladé porézní vápence mohou mít průlinovo–
puklinovou nebo průlinovo-puklinovo-krasovou pórovitost. Je tedy komplikované vymezit 
přesné hranice pojmu hydrogeologický masiv (Krásný et al. 2012). Jako vhodnější definice 
krystalických hornin se z těchto důvodů jeví definice od Gustafssona (1993), který pod 
hydrogeologický masiv zahrnuje všechny horniny, které mají zanedbatelnou primární 
porozitu a hydraulickou vodivost. V prostředí hydrogeologického masivu petrologie a 
stratigrafie nemá obvykle význam (Krásný, Sharp 2007).

3.1. Tektonika 

Komplexy tvořené rozpukanými horninami jsou heterogenním a anizotropním 
hydrogeologickým prostředím. V tomto prostředí jsou cesty proudění podzemní vody 
nepravidelně rozděleny (Krásný, Sharp 2007). Pro potřeby čerpání vody je nutné prozkoumat 
a charakterizovat tektonické linie a potvrdit potenciál podzemní vody v nich.

Jedním z nejdůležitějších prvků hydrogeologického masivu jsou zlomy. Proudění 
vody, ale zároveň i kontaminantů skrz ně je důležité, hlavně pokud jsou preferenčními 
cestami proudění (Sukhija et al. 2006). V dnešní době se mnoho hydrogeologů zabývá 
nalezením zákonitostí v proudění podzemní vody ve zlomových systémech. Tektonické linie 
jsou tvořeny celou řadou prvků např. pukliny, drcená pásma, intruze pegmatitu, křemenné žíly
atd. Jejich hydrogeologické vlastnosti se liší (Chandra et al. 2010).
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Nejdůležitějším hydrogeologickým prvkem v hydrogeologickém masivu jsou pukliny. 
Zásadní vlastnosti puklin jsou: prostorová orientace, hustota, délka (průběžnost), rozevřenost, 
výplň, míra propojení puklin a také změny těchto vlastností v čase a prostoru a při měnícím se 
tlaku a teplotě. Tyto vlastností určují hydraulickou vodivost, efektivní pórovitost a 
transmisivitu prostředí hydrogeologického masivu (Krásný, Sharp 2007; Chandra et al. 2010).

Charakter puklin určuje charakter proudění podzemní vody, velikost hydraulických 
parametrů a možné akumulace podzemní vody a zároveň ohrožení kontaminací. 
U krystalických hornin bývají nejdůležitější pukliny orientovány ve směru působení 
horotvorného tlaku, kolmo na foliaci a lineaci za předpokladu, že jsou otevřené (Krásný, 
Sharp 2007).

3.2. Vertikální členění hydrogeologického masivu

Prostředí hydrogeologického masivu lze ve vertikálním směru rozdělit do tří zón (obr. 
3.1.). Kolektor tvoří svrchní zvětralá a střední rozpukaná zóna, naopak spodní zóna je 
považována za izolátor. Z hydrogeologického hlediska můžeme toto prostředí považovat za 
vícevrstevný systém, kde je každá vrstva charakterizována svými specifickými poměrně 
homogenními hydraulickými vlastnostmi (Dewandel et al. 2011). Mocnost kolektoru a jeho 
charakter je určen těmito faktory: puklinami a zlomy, petrografií, zvětráváním, morfologií a 
klimatem (Larsson et al. 1987).

Obr. 3.1. Profil kolektoru v prostředí hydrogeologického masivu (Wyns et al. 1999 in Dewandel et al. 

2006)

 Svrchní zvětralou zónu tvoří regolit sestávající ze zvětralého materiálu, který 
nebyl odnesen v glaciálech nebo větrnou erozí (Taylor, Howard 2000; Maréchal et al. 2003). 
Občas jsou v něj vloženy říční, ledovcové nebo jezerní sedimenty. V této zóně je výrazná 
průlinová porozita, která převažuje nad puklinovou. Regolit dosahuje mocností několik 
desítek metrů a ve výjimečných případech, jako jsou tropické půdy až stovek metrů. Ve 
většině případů se tato zóna vyskytuje nad hladinou podzemní vody (Krásný, Sharp 2007).

 Střední zóna je rozpukaná. V této zóně převládá puklinová porozita nad
průlinovou. Pukliny zde tvoří pravidelnou síť. Tato zóna dosahuje mocností až stovek metrů. 
Struktura puklin je podmíněna geologickými procesy probíhajícími v mělkých hloubkách pod 
povrchem. S hloubkou propustnost prostředí v generelu klesá, protože dochází k úbytku počtu 
a propojení puklin (Maréchal et al. (2003); Krásný, Sharp 2007).
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 Spodní zónu tvoří masivní hornina, která je rozpukaná pouze lokálně díky 
tektonickým zónám zasahujícím do značných hloubek. Některé pukliny zejména ty hluboké
bývají izolované, jak je vidět i na obr.3.1. Nicméně často mohou být tyto pukliny propojené
do puklinové sítě a dochází pak k proudění podzemní vody v regionálním měřítku. Tato voda 
může proudit v hloubce až stovek nebo tisíců metrů. Z těchto hloubek mohou vystupovat 
termální a minerální vody nejčastěji podél hlubokých tektonických poruch. Z hlediska 
vodních zdrojů je tato vrstva považována za nepropustnou s velmi nízkou storativitou
(Dewandel et al. 2006, Krásný, Sharp 2007).

3.3. Výskyt HG masivu ve světě

Prostředí hydrogeologického masivu je rozšířené po celém světě. Často buduje 
kontinentální štíty a jádra pohoří. Na největší ploše se hydrogeologický masiv rozkládá 
v Kanadě, v Severní a Jižní Americe, Africe, Asii, Indii a Austrálii (Krásný, Sharp 2007, 
Taylor, Howard 2000, Dewandel et al. 2011). Značná část prostředí hydrogeologického 
masivu z vyjmenovaných oblastí je v aridním a semiaridním klimatu. Na evropském 
kontinentě je hydrogeologický masiv ve větší míře přítomen na Baltském Štítu a v několika 
dalších oblastech. Jsou zde velké plochy, které jsou složeny z metamorfitů, vyvřelých hornin 
a silně cementovaných sedimentů (Chambel et al. 2003). Rozšíření hydrogeologického 
masivu ve větších hloubkách pod zemským povrchem je mnohem vyšší, protože krystalické 
horniny tvoří podklad mnoha sedimentárních pánví (Krásný, Sharp 2007).

Dále jsou popsány poměry hydrogeologického masivu v České Republice (viz kap. 
4.), Indii a Ománu (viz kap. 5.1.).
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4. HYDROGEOLOGICKÝ MASIV V ČESKÉ REPUBLICE

Hydrogeologický masiv v České Republice tvoří krystalické horniny – vyvřeliny, 
metamorfity, výrazně cementované sedimenty z období proterozoika a paleozoika (Krásný et 
al. 2012). Tyto horniny zahrnují zejména granity, granodiority, gabra, ortoruly, pararuly, 
svory, fylity, břidlice, droby a křemence. Pro zjednodušení se v rámci rajonů 
hydrogeologického masivu v ČR nevyčleňují karbonátové čočky. Krystalické vápence mají 
nicméně v mnoha případech vyšší transmisivitu než ostatní horniny hydrogeologického 
masivu (Krásný 1996).

Okolo 84% plochy České Republiky je tvořeno Českým masivem viz obr. 4.1.
(Krásný 1996). Jedná se o starý, geologicky heterogenní platformní blok, který byl 
konsolidovaný variskou orogenezí. Zasahuje do sousedních států České Republiky 
(Rakouska, Německa a Polska). Zbylé části České Republiky jsou pokryty pánevními 
sedimenty nižšího stáří. 

Obr. 4.1. Popis pozice Českého masivu (Krásný 1996): 1) vnější hranice Českého masivu 2) po-variské 

usazeniny na vnější straně Českého masivu 3-4 základ Českého masivu intenzivně zvrásněný variskou 

tektonogenezí 3) krystalické, proterozoické a paleozoické převážně nekarbonátové  horniny 

hydrogeologického masivu 4) silurský a nebo devonský krasovějící vápence 5-8 po-variský pokryv 

Českého masivu 5) permokarbonská pánev 6) Česká křídová pánev 7) křídové pánve v jižních Čechách a 

tercierní pánve 8) tercierní vulkanické horniny 9) státní hranice.

Hydrogeologický masiv v ČR je charakterizován výskytem kolektorů podzemní vody 
v hloubkách prvních desítek metrů pod povrchem (Krásný 1996). Horniny hydrogeologického 
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masivu zabírají zhruba 68% plochy České Republiky, což znamená, že hydrogeologický 
masiv zasahuje skoro do všech krajů ČR kromě zlínského (Krásný 1996). 

Kolektory hydrogeologického masivu se liší mocností a hydrogeologickým 
charakterem. Jedná se zejména o četnost tektonických puklin, petrografii hornin a 
morfologickou pozici (Krásný 1996).

Nejvyšší přírodní zdroje podzemních vod v hydrogeologickém masivu České 
Republiky se vyskytují v horských oblastech. Je to díky příznivému klimatu a 
geomorfologickým podmínkám. V horských oblastech jsou poměrně vydatné srážky a nízká 
evapotranspirace. To jsou nejdůležitější faktory ovlivňující dobré doplňování kolektoru vodou 
(Krásný 1996). Jednotlivé faktory ovlivňující přírodní zdroje podzemní vody jsou znázorněny 
na obrázku obr. 4.2.

Obr. 4.2. Faktory ovlivňující přírodní zdroje podzemní vody (upraveno podle Krásného 1996).

Český masiv je tvořen třemi zónami. Svrchní je zóna zvětralin, pak následuje střední 
puklinová zóna a poslední zónu tvoří masivní hornina. První dvě zóny tvoří přípovrchové 
kolektory podzemní vody o mocnostech do prvních desítek metrů. Ve většině případů kopírují 
terén. Na povrchu je propustnost kolektorů relativně vysoká a směrem do hloubky se snižuje. 
Voda se do kolektorů dostává celým povrchem dané oblasti, pokud to není změněno 
antropogenní činností. Z toho důvodu je silné proudění v přípovrchové části a tvoří se zde 
většina přírodních zdrojů podzemní vody. Když je tato část postižena mladou tektonickovou 
činností, může dojít v zóně zvětrávání v lokálním měřítku ke zvýšení propustnosti a 
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transmisivity o 3 až 4 řády. V této části českého masivu dochází k formování velké části 
podzemního odtoku z území (Krásný 1996).

Celé území České Republiky tvoří hydrogeologická prostředí s různými 
transmisivitami, které jsou zjišťovány z přítokových zkoušek ve vrtech. Existují zde však i 
území, která mají stejná hydrogeologická prostředí např. s puklinovou, krasovou, dvojnou 
nebo trojnou pórovitost a přes to se liší v hodnotách transmisivity v některách případech o 3 
až 4 řády (Krásný et al. 2012).

Obr. 4.3. Kumulativní relativní četnosti hodnot transmisivity k vybraným oblastem s klasifikací velikosti a 

variability transmisivity (upraveno podle Krásného 1993). Graf byl vytvořen na základě výsledků 

přítokových zkoušek z hydrogeologických vrtů. Index transmisivity Y = index transmisivity, q =  

specifická vydatnost v l/s m; T = koeficient transmisivity v m2/d; x = aritmetický průměr; s = směrodatná 

odchylka; ++A, +A, -A, --A = pole pozitivních a negativních anomálií (+A, -A) a extrémních anomálií 

(++A, --A) uvnitř intervalu  x  s. vybrané lokality hydrogeologického prostředí v Česku jsou: A –

krystalické horniny (většinou ruly) v j. Čechách – třída IV (-V)d, B - pískovce české křídové pánve 

(Pojizeří) – třída III-IId, C – kvarterní fluviální uloženiny Labe (štěrkopísky) střední Čechy – třída IIa.

Transmisivita u krystalických hornin na území České Republiky je nízká až velmi 
nízká obr. 4.3. a má velkou variabilitu tab. 4.1. Jedná se tedy o prostředí značně heterogenní 
(Krásný et al. 2012).
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Tab. 4.1. Klasifikace variability transmisivity (upraveno podle Krásného 1993).

Směrodatná 

odchylka 

indexu 

transmisivity 

Y

Třída 

variability 

transmisivity

Označení 

variability 

transmisivity

Označení 

hydrogeologického 

prostředí z hlediska 

jeho hydraulické 

heterogenity

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

a Nevýrazná Homogenní

b Malá Mírně heterogenní

c Mírná Dosti heterogenní

d Velká Značně heterogenní

e Velmi velká Velmi heterogenní

f Mimořádně velká Mimořádně heterogenní

Z chemických rozborů je známo, že v podzemní vodě vyvřelin a metamorfitů v ČR 
převládají ionty bikarbonátů nebo sulfátů a vápník. S rostoucí nadmořskou výškou klesá 
obsah rozpuštěných látek a pH (Krásný 1996).  Ve svrchní zóně proudění jsou vlivem 
intenzivního proudění podzemní vody obohacen o Ca a HCO3. Směrem do hloubky se 
zpomaluje proudění a voda přechází od typu Na-HCO3 až k typu Na(-Ca)-Cl. Ve velkých 
hloubkách má podzemní voda obvykle vyšší mineralizaci (Krásný, Šantrůček 2012).
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5. KOLEKTORY HYDROGEOLOGICKÉHO MASIVU

Vlastnosti kolektorů hydrogeologického masivu, jako je např. vydatnost, ovlivňují 
tektono-geomorfologické procesy. Nejlepší geomorfologické podmínky pro zvodně s velkou 
zásobou vody jsou v horských oblastech (Taylor, Howard 2000).

Hlavní kolektory hydrogeologického masivu dosahují mocností několika desítek 
metrů, je to díky zvětrávání a rozpukání. Primární hloubkové zvětrávání ovlivnilo několik 
velmi důležitých vlastností těchto kolektorů, kterými jsou: hydraulická vodivost a storativita 
(Wyns et al. 1999, Taylor, Howard 2000).

Z klimatických podmínek je nejdůležitější pro zvětrávání a vznik kolektorů dostatečný 
srážkový úhrn a vysoké průměrné roční teploty. Z geologického hlediska je velmi důležitá 
tektonická stabilita, po dobu milionů až desítek milionů let. Nesmí převažovat eroze nad 
zvětráváním (Chandra et al. 2010).

Zdroje podzemní vody v kolektorech hydrogeologického masivu jsou méně vydatné v 
porovnání s krasovými a sopečnými oblastmi s průlinovou porozitou. I přes to jsou dobrým 
zdrojem vody pro zásobování populace malých a středních měst, nebo předměstí větších měst 
pitnou vodou. Tyto zdroje mohou přispět k hospodářskému rozvoji v suchých a semiaridních
oblastech, kde jsou povrchové vodní zdroje omezené (Dewandel et al. 2011).

5.1. Vybrané konceptuální modely hydrogeologického masivu ve světě

Nejvíce byly v poslední době zkoumány kolektory hydrogeologického masivu v Indii 
(oblast Maheshwaram a město Hyderabad, jižní Indie). Stavba těchto indických kolektorů je 
velmi podobná jako v České Republice, také se dělí na tři zóny: svrchní zvětralou, střední 
rozpukanou a spodní masivní horniny (Dewandel et al. 2011). Odlišnost existuje 
v pokryvných útvarech. Ty jsou v Indii tvořeny červenou železitou nebo bauxitickou půdou o 
mocnosti 10-40 cm a pod ní písečným regolitem o mocnosti 1-3 m, který je na některých 
místech omezen lateritickou krustou o mocnosti menší než 50 cm (Dewandel et al. 2006).
Tento pokryv vznikl v tropickém až subtropickém klimatu. V našich podmínkách mírného 
klimatického pásu tvoří nejsvrchnější pokryv profilu hydrogeologického masivu kvarterní 
sedimenty (fluviální, eolické, glaciální, koluviální), které jsou několik metrů mocné (Krásný 
et al. 2012).

V Indii je mocnost saprolitové a puklinové vrstvy téměř stejná (Dewandel et al. 2006). 
V povodí Maheshwaram (Indie) překrývá rozpukanou vrstvu, horizont zvětralin o mocnosti 
od 0-5 m. Díky nadměrnému čerpání podzemní vody v této oblasti zasahuje hladina podzemní 
vody do spodní vrstvy (Maréchal et al. 2003).

Sukhija et al. (2006) provedli studii, která se zabývala charakteristikou procesů 
doplňování podzemní vody do kolektorů v prostředí hydrogeologického masivu pomocí 
koncentrace chloridů a izotopové analýzy δ18O a na základě výsledků vytvořil konceptuální 
model. Zabýval se též stářím vody, které zjišťoval radiouhlíkovou metodou. Stáří vody 
zkoumal pro pochopení, jak voda v systému cirkuluje. Vzorky pro výzkum byly odebrány ze 
47 studní, jejich umístění je znázorněno na obr. 5.1. Jedná se o oblast Hydarebadu v Indii. 
Podloží této oblasti tvoří granity a ruly s doleritovými intruzemi. Jsou tu dva typy granitů 
růžový a šedý. Kontaktní zóna mezi těmito dvěma typy granitů je intenzivně zvětralá (Sukhija 
et al. 2006). Konceptuální model, který vytvořil Sukhija et al. (2006) je znázorněn na obr. 5.1.
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Obr. 5.1. Město Hyderabad Indie: na mapě jsou zobrazeny vzorkovací studny s uvedenou hloubkou

v metrech (Sukhija et al. 2006).

Obr. 5.2. Konceptuální model proudění podzemní vody v oblasti Hyderabad (Indie). Vrty BH-1 a BH-2 

jsou dotovány ze vzdálených zdrojů. Voda v těchto vrtech se pohybuje velmi rychle přes zvětralou zónu. 

Vrt BH-3 obsahuje mladou vodu, má pomalý oběh a vysokou koncentraci chloridu oproti vrtům BH-1 a 

BH-2. Vrt BH-4 je dotován povrchovou vodou přes puklinovou vrstvu, obsahuje mladou vodu a je s  δ18O. 

Vrt BH-5 obsahuje také mladé vody a vysoké obsahy chloridů (Sukhija  et al. 2006).

V granitoidních horninách je zanedbatelná primární porozita. Zadržování vody a 
zásobování vodou zajišťuje sekundární porozita, která vzniká zvětráváním a rozpukáním 
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hornin. Zóna zvětralin dosahuje mocnosti od 0,5-2 m a maximální mocnost je v údolích a 
nížinách od 10-15 m (Sukhija et al. 2006).

V oblasti je mnoho mělkých jezer, která postupně mizí vlivem urbanizace. 
Z celkového množství srážek 750 mm/rok je pro dotaci podzemní vody využito jen 7-8%, 
zbytek tvoří evapotranspirace a povrchový odtok. Preferenční cesty proudění se nejčastěji 
vyskytují v hloubkách okolo 20-30 m, horní zvětralá zóna je téměř suchá. Vlivem 
nadměrného používání podzemní vody se odebírá voda až z hloubek mezi 50-150 (Sukhija  et 
al. 2006).

Dewandel et al. (2006) v Indii povodí Maheshwaram vytvořil 3-D geologický a 
hydrogeologický konceptuální model. Jedná se o oblast budovanou granitem o rozloze 53 
km2. Konceptuální model byl vytvořen na základě 80 vertikálních elektrických sondáží a 
měření průtoku v 45 pozorovacích studních. Dewandel et al. (2006) také použil injektážní 
testy v 19 pozorovacích vrtech, kterými získal hodnotu hydraulické vodivosti puklinových 
zón.

Profil kolektorů v této oblasti je složen ze tří zón: svrchní zvětralé, střední rozpukané a 
spodní zónu tvoří masivní hornina. Vegetační pokryv odpovídá tropickému až subtropickému 
klimatu. Jednotlivé zóny jsou znázorněny v konceptuálním modelu v obr. 5.3.

Obr. 5.3. Konceptuální model prostředí hydrogeologického masivu v povodí Maheshwaram v Indii, a) 

profil z období druhohor (kompletní profil), b) profil zasažený erozí z období přechodu z křídy do 

čtvrtohor, c) aktuální profil kolektoru (Dewandel et al. 2006).
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Dewandel et al. (2005) vytvořil konceptuální model hydrogeologického masivu 
v ophiolitech Ománu na základě konvergentních výsledků z multidisciplinárního přístupu, 
který zahrnuje: geologické, hydrogeologické pozorování v terénu, hodnocení parametrů 
zvodní na základě analýzy toku a prostorové variability toku na 4 povodích, hydrochemické 
analýzy srážek, potoků, hyperalkalických pramenů a vody ze studní) v několika měřítkách od 
horninového vzorku (velikost cm) po povodí (velikost km) na ophiolitových výchozech. 
K analýze a tvorbě konceptuálního modelu použil petrografii, vrtná jádra, geofyzikální 
metody laboratorní měření a vyhodnocení čerpacích zkoušek.

Omán leží na severovýchodním okraji Arabského poloostrova. Je pokryt horami, 
pláněmi a pouštěmi. Jedná se o semi-aridní až aridní oblast. Srážky v oblasti jsou 250 
mm/rok. Dewandel et al. (2005) provedl průzkum v povodí Ibra plain, kde je hlavní 
propustná zóna situována do prvních 50 m hloubky ophiollitového masivu. Některé zlomy 
jsou místem hydrotermální cirkulace. Ophiolity tvoří bazalt, gabro a peridotit a vznikají na 
oceánských hřbetech (Dewandel et al. 2005). Hydraulická vodivost v měřítku povodí je 10-5

až 10-6 m/s, pro gabro a dolerit okolo 10-3 m/s. hydraulická vodivost je zřejmě dána 
přítomností mikropuklin o šířce 20 -100 m. Pro všechny ophiolitové horniny platí, že jejich 
hydraulická vodivost výrazně klesá po překročení hloubkové hranice 50 m. Z laboratorního 
měření a vyhodnocení četných čerpacích zkoušek vyplývá, že nejdůležitější faktor pro 
vydatnost studní je tektonické drcení, tento faktor zásadně ovlivňuje hydraulickou vodivost, 
storativitu a pravděpodobně i pórovitost. Rozměry kolektorů jsou dostačující proto, aby 
mohly zabezpečit dostatek vody a základní odtok po dlouhou dobu (Dewandel et al. 2005).

Provedené geochemické analýzy vzorků vody ze srážek, z Vádí, z hyperalkalických 
horkých pramenů a studní potvrzují proudění podzemní vody v kolektoru tvořeném peridotity.  
Jsou dva typy proudění: 1) mělký oběh s lehce mineralizovanou vodou 2) hluboký oběh: voda 
s prouděním v hloubce 500 m. Tyto termální vody jsou vysoce mineralizované (mineralizace 
>1000 s/cm). Hydrochemické analýzy ukazují, že dolerit a gabro jsou hydraulicky propojeny 
(Dewandel et al. 2005). Kolektory gabra z nichž většina se nachází po proudu směrem 
z peridotitu, se doplňují infiltrací z vádí (Dewandel et al. 2005).

Mezi gabrem a peridotitem je rozdíl v propustnosti, který je zapříčiněn směry jejich 
puklin. Gabro má pukliny subvertikální, které nemají zásobní funkci. Tyto pukliny jsou 
vzájemně paralelní k foliaci. V peridotitu jsou pukliny subvertikální a subhorizontální.
Peridotit má v prvních několika metrech intenzivní rozpukání vzniklé v důsledku zvětrávání 
(zvětralý peridotit má tvar kostek cukru). Tento model je znázorněn na obrázku obr. 5.4., říká 
se mu “sugar-cube“(kostky cukru) skládá z rovnoběžných puklin tří směrů, které spolu 
navzájem svírají pravé úhly. Tento model je používán pro velké bloky horniny (Schwartz,
Zhang 2003).

Obr. 5.4. Model “sugar-cube“ (kostky cukru) (Schwartz, Zhang 2003).
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Velké množství puklin v peridotitu je vyplněno vysráženými uhličitany. Tento fakt 
způsobuje menší propustnost peridotitu oproti gabru (Dewandel et al. 2005).

Gabro a dolerit tvoří lepší kolektory než peridotit, protože v gabru a doleritu mají vrty 
na vodu 50% úspěšnost, zatímco u peridotitu je úspěšnost jen 18%. Nejdůležitější faktory pro 
vydatnost studní jsou: tektonické drcení, hydraulická vodivost puklin a matrix (Dewandel et 
al. 2005). Z hydrochemických analýz vyplynulo, že doleritové a gabrové kolektory jsou 
propojeny a peridotitové kolektory jsou dobrými vodními zdroji (Dewandel et al. 2005).
Výsledný konceptuální model je vidět na obr. 5.5.

Obr. 5.5. Konceptuální model v ophiolitového masivu v Ománu (zjednodušeno podle Dewandela et al. 

2005)
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6. CHARAKTERISTIKA ZÁJMOVÉHO ÚZEMÍ

Zájmové území je vymezeno na obr. 6.1., rozkládá se podél toku řeky Sázavy. Na 
obou jejich březích jsem vlivem meandrovitosti toku vymezila pruh v šířce přibližně od 3 do 
6 km. Řeka Sázava zde začíná 5,2 km po proudu řeky Sázavy od Světlé nad Sázavou a končí 
soutokem s Vltavou u obce Davle. Rozloha celé vybrané oblasti je 857 km2. Výběr hraničních 
bodů se souřadnicemi je v tabulce tab. 7.1. kap. 7. Nadmořské výšky terénu se pohybují mezi 
209 m n. m. (soutok Sázavy s Vltavou u Davle) a 709 m n. m. (Melechov u Trpišovic).
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Obr. 6.1. Vymezení zájmové oblasti (upraveno podle mapy ČÚZK 2013).

Pramen řeky Sázavy leží východně od Nové Huti, která se nachází v 757 m n. m. 
Pramenní jako Stržský potok. Délka toku je 225 km, ale tato práce se zabývá pouze úsekem o 
délce 144,5 km od Stvořidel po ústí do Vltavy u obce Davle. Povodí Sázavy odvodňuje 
severní část Českomoravské vrchoviny a severní část středočeské pahorkatiny. Na obr. 6.2. 
jsou vodní toky celé zkoumané oblasti. 
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Obr. 6.2. Síť vodních toků (upraveno z www.cuzk.cz 2013)

Do Českomoravské vrchoviny spadají Žďárské vrchy Hornosvratecké vrchoviny. 
V zájmové oblasti mezi Světlou nad Sázavou a Ledčí nad Sázavou teče řeka podél j. výběžku 
Hornosázavské pahorkatiny. Koryto řeky mezi Ledčí nad Sázavou a Vlastějovicemi je typické 
velkým výskytem meandrů. Hrany údolí dosahují výšek 150-210 m nad hladinou řeky. Další 
průběh koryta od Vlastějovic až po ústí Želivky je charakterizován otevřenými zákruty a 
občas má i úvalovitý ráz. Hrany údolí dosahují vysokých výšek až 140-183 m nad hladinu 
řeky. Oblast v okolí řeky mezi Ledčí a Zručí nad Sázavou leží v Humpolecké vrchovině. 
V této vrchovině je dominantou velká hrásťová kra hřbetu Mehelníku (Balatka, Kalvoda 
2010).

Další průběh řeky je už ve Středočeské pahorkatině, ve které řeka setrvává až do 
soutoku s Vltavou. Úsek mezi ústím řeky Blanice po město Sázava tvoří údolí js. směru, které 
je orientováno podle blanické brázdy. Mezi Sázavou a Ratajemi tvoří koryto řeky 
nejdokonalejší meandry celého toku. Hrany údolí jsou vysoké 90-140 m. Dále protéká řeka 
Benešovskou pahorkatinou. U měst Chocerady a Senohraby řeka vytvořila hluboké údolí 
místy průlomového charakteru. V úseku od Sázavy po Týnec nad Sázavou se mění směr řeky 
ze s. na z. Údolí tu má velké otevřené zákruty s velkým poloměrem zakřivení. Údolní hrana je 
70-85 m nad hladinou řeky. Poblíž města Konopiště je údolí řeky méně zahloubené a má 
úvalovitý charakter1. Na nejdolnějším toku řeky je hluboké erozní údolí průlomového 
charakteru2. Jedná se o oblast Jílovského pásma (Balatka, Kalvoda 2006). Poslední úsek 
koryta řeky je od Týnce nad Sázavou po ústí do Vltavy, kde má řeka zvýšený sklon hladiny. 
Řeka zde vytvořila soutěskovité údolí, které obklopují skalní stěny (Balatka, Kalvoda 2010).

Největší sklony údolí, jak bylo zmíněno v předchozím textu, jsou v úsecích mezi 
Ledčí nad Sázavou a Vlastějovicemi, ústím Želivky po ústí Blanice, Sázavou a Ratajemi a 

                                               
1 Údolí úvalovitého charakteru je široké s plochým dnem, které je vyplněné sedimenty o velké mocnosti a je jen 
mírně sklonité. Jsou to údolí nejnižších nadmořských výšek (Machula 2010).
2 Údolí průlomového charakteru se dělí na: antecendentní – údolní prostor je starší než okolní vyzdvižená 
klenba. Proud řeky se zde zařezává do podloží a tvoří úzká a strmá údolí
Epigenetická -  nezávisí na odolnosti hornin, protože směr proudění řeky zůstává stejný (Machula 2010).
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ústím Sázavy do Vltavy u Davle  viz obr. 6.3. v těchto částech dosahuje hrana údolí do výšek 
od 90 -210 m nad hladinu řeky (Balatka, Kalvoda 2010).

Obr. 6.3. Strmé údolní úseky (upraveno z www.cuzk.cz 2013)

Zájmová oblast má mírně teplé klima s dlouhým, teplým, suchým létem. Zima bývá 
mírně teplá a velmi suchá. Průměrné roční teploty se pohybují v rozmezí od 6 do 8 C a 
srážkový úhrn je okolo 600 mm za rok. Nejdeštivější měsíc je červenec a nejsušší je leden 
(ČHMÚ).

6.1. Geologie oblasti

Popisované území spadá do prostředí hydrogeologického masivu variské platformy 
Českého masivu a zahrnuje jeden hydrogeologický rajon tohoto masivu - moldanubikum a na 
jeho hranici s dalším rajonem bohemikem je středočeský plutonický komplex. Středočeský 
pluton je komplikovaná intruze variského stáří. V této zkoumané oblasti je zastoupen dvěma 
typy hornin: amfibol-bititovým tonalitem sázavského typu a biotitovým granodioritem 
požárského typu.  Na Středočeský pluton se váží žilné horniny zastoupené biotitovým 
leukokratním granitem, minetou, dioritovým porfyrem, žilkami aplitu a žilným křemenem. 
Dále se tu vyskytují hlubinné magmatity: gabra, muskovit-biotitické granity (postiženy 
kataklázou) (Dubec et al. 1993). Celkově se tedy zkoumaná oblast skládá ze silně 
metamorfovaných sedimentů a vulkanitů prekambrického a paleozoického stáří. Metamorfní 
komplexy jsou zde často prostoupeny intruzivními tělesy variských granitoidních hornin. 
Největší zastoupení mají kyselé magmatity, jako jsou žuly a granodiority z moldanubického 
plutonu (Krásný et al. 2012).

Mezi Světlou nad Sázavou a obcí Pyskočely je krystalinikum tvořeno biotitickými a 
sillimanit-biotitickými pararulami s občasnými vložkami migmatitu. V oblasti mezi Ledčí nad 
Sázavou a Světlou nad Sázavou je velké těleso granitu paleozoického stáří, jejíž okraj je 
z biotitu méně granitu moldanubického plutonu Čimeřického typu ve středu je granit 
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moldanubického plutonu Melechovského typu a úplný střed tvoří granit moldanubického 
plutonu typu Stvořidla (Cháb et al. 2007). Ojediněle se zde vyskytují erlány a u Ledče nad 
Sázavou, která také spadá do tohoto úseku, se vyskytují krystalické vápence. V úseku mezi 
ústím vodního toku Blaníce a městem Sázava se vyskytují ruly a páskované amfibolity
(Dubec et al. 1993).

V okolí města Sázavy se vyskytuje geologická jednotka moldanubika, která je složena 
z migmatitizovaných pararul a obsahuje malé amfibolitové čočky. V okolí Ratají jsou hojně 
zastoupeny svory. Mimo svorů se zde vyskytují dvojslídé (muskoviticko-biotitické) pararuly a 
biotitické pararuly. V okolí Českého Šternberka jsou ve velké míře zastoupeny čočky 
dolomitů. Mladší proterozoikum je v této oblasti zastoupeno ostrovní zónou v okolí měst 
Ondřejov a Stříbrná Skalice. Další část území mezi obcemi Pyskočely a Žampachem je 
tvořena krystalinikem složeným z granitů, granodioritů, tonalitů a dioritů. V oblasti mezi 
Samechovem a Zlenicemi jsou proterozoické metabazity, kde je většina amfibolických 
břidlic, bazaltů a amfibolických porfyritů. Tyto horniny tvoří společně s rohovci, 
metadrobami a metakonglomeráty svrchnoporterozoický a částečně spodnopaleozoický plášť 
středočeského plutonu (Balatka, Kalvoda 2010). V posledním úseku v okolí města Jílového u 
Prahy je jílovské pásmo tvořené slabě metamorfovanými vulkanity pocházejícími z období 
proterozoika. Vulkanity jsou tvořeny bazalty, andezitobazalty, andezity, dacity a riolity. Mezi 
mělce intruzivní horniny zde patří albitický granit. Celé Jílovské pásmo má antiklinální 
stavbu (Jinochová et al. 2002). Pod jílovským pásmem je Štěchovická skupina vyskytující se 
nejčastěji na synklinálních strukturách. Má délku 2 až 3 km a tvoří jí prachovce, břidlice, 
droby a slepence. Jsou to většinou relikty hlubokomořského usazování turbiditních proudů 
(Dubec et al. 1993).

V geologických jednotkách moldanubika, mladšího paleozoika a staršího paleozoika 
v okolí měst Zlenice – Černé Voděrady – Sázava se převládá foliace  SSV – JJZ směru. 
Stejný směr mají i podélné poruchy. Poruchy bývají vyplněné kataklastickými granity a 
granodiority. Na formování metamorfitů blízkých sázavskému granodioritu se podílel tlak 
jdoucí ve směru ZSZ – VJV (Dubec et al. 1993). Tento směr tlaku je stejný i u žilných hornin 
(Dubec et al. 1993). 

V okolí Ratají a Soběšína se na zkoumaném území vyskytuje blanická brázda  
Ratajská zóna je 1-3 km širokou tektonickou linií oddělující moldanubikum od kutnohorského 
krystalinika (Dubec et al. 1993).

Z období kvartéru se v oblasti vyskytují eolické, fluviální, deluviofluviální
hlinité až kamenité a písčitojílovité až písčité sedimenty. Údolní dno řeky Sázavy vyplňují 
würmské písčité štěrky (Balatka, Kalvoda 2010). 

V okolí města Světlá nad Sázavou tvoří kvarterní pokryv říční štěrky, které na svazích 
u obce Vilémovice přechází do jílovitých písků. V okolí Ledče nad Sázavou kvarterní 
uloženiny tvoří štěrky složené z valounů křemene, kvarcitů, žul a rul. Poblíž obce Kácov je 
kvarterní pokryv tvořen písky, štěrky a štěrkopísky. Ve výšce 70-80 m nad hladinou řeky 
Sázavy leží v oblasti od Poříčí nad Sázavou po soutok Blanice se Sázavou dobře opracované 
křemenné a rulové štěrky, ve kterých jsou patrné eolické ohlazy. U obce Tichonice je 
kvarterní pokryv tvořen písky středně až hrubě zrnitými. Jsou tvořeny valouny v průměru o 
velikosti 15 až 20 cm. Štěrky jsou roztroušeny po svahu ve výškách 105 a 85 m nad řekou 
Sázavou (Dubec et al. 1993; Jinochová et al. 2002). U Českého Štemberka je pokryv tvořen 
tmavě rezavohnědými štěrky, štěrčíky a hrubozrnnými jílovitými písky a valouny, které se
zde vyskytují, jsou tvořeny křemenem. V okolí Ratají nad Sázavou tvoří kvarterní pokryv 
deluviální sedimenty. V okolí města Sázava je kvarterní pokryv tvořen hrubozrnnými a 
středně hrubě hlinitými písky s rozptýlenými štěrky z křemenů a rul. U Stříbrné Skalice se 
vyskytují fluviální akumulace. Deluviální hlinité až kamenitohlinité sedimenty se nejvíce 
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vyskytují v jílovském pásmu u města Jílové u Prahy (Balatka, Kalvoda 2010). U Davle a 
poblíž Měchenic se vyskytují fluviální sedimenty a písčité štěrky (Dubec et al. 1993).

V kvartéru se na jesepním břehu Sázavy usazovaly fluviální sedimenty, které tvořily 
středopleistocenní terasy o mocnostech 20-30 m a sahaly do výšek 10-15 m nad řeku (Dubec 
et al. 1993; Jinochová et al. 2002). Ve vybrané oblasti okolo řeky Sázavy se vyskytuje sedm 
kvarterních teras. První terasa se rozkládá v okolí obce Střechov. Její povrch je tvořen 
jílovitými písky a štěrky. Druhá sázavská terasa vznikla v údolním zářezu a erozí byla 
zničena. Její relikty se vyskytují mezi Ledčí nad Sázavou a Hvězdonicemi. Je zde tvořena 
stěrky složenými z křemenů, kvarcitů, žul a rul. Třetí sázavská terasa se vyskytuje v oblasti 
pod melechovským masivem, kde ji tvoří akumulace fluviálních sedimentů. Dále se vyskytuje 
mezi obcemi Březinou a Vlastějovicemi, kde je tvořena křemennými a rulovými štěrky. 
Celkově se tedy sedimenty třetí terasy skládají ze středně zrnitých písků, středně 
opracovaných štěrků tvořených křemenem, rulami a granodiority. V okolí Chabeřic tvoří 
pokryv třetí terasy hrubozrnné jílovité písky, ve kterých jsou vrstvy štěrkopísků s úlomky 
křemenů, kvarcitů, pararul, žul, aplitů a pegmatitů (Balatka, Kalvoda 2010). Čtvrtá sázavská 
terasa je mezi Ledčí nad Sázavou a Týncem nad Sázavou tvořená jílovito písčitými štěrky se 
špatně opracovanými úlomky křemenů, granitoidů, gaber, amfibolitů, břidlic a rohovců. Pátá 
sázavská terasa se vyskytuje v úseku od Ledče nad Sázavou po Týnec nad Sázavou. Je 
tvořena šterkovitými písky ojediněle písčitými štěrky. V okolí města Sázava je tvořena 
štěrkovitými písky, které jsou na povrchu kryté deluviálními hlínami. Šestá sázavská terasa se 
vyskytuje v lokalitách okolo měst Sázava, Černé Budy, Čerčany, Poříčí nad Sázavou a Týnec 
nad Sázavou. Je tvořena převážně písčitými štěrky a štěrkopísky. Sedmá sázavská terasa je 
v okolí Pikovic, kde je tvořena převážně z fluviálních písčitých štěrků (Balatka, Kalvoda 
2010).

Další kvarterní uloženiny jsou v údolní nivě řeky Sázavy. Niva se táhne téměř podél 
celého toku, pouze v oblastech se zvýšeným sklonem hladiny, které jsou v oblasti 
melechovského masivu a v úseku pod Týncem nad Sázavou, je zachována pouze v malých 
výskytech a nebo úplně chybí. Výplň údolní nivy je tvořena povodňovými sedimenty 
složenými z hlín, písku a jílu a v některých částech je tvořena rozplavenými svahovými 
sedimenty. Podloží údolní nivy je tvořeno štěrkovitými písky (Balatka, Kalvoda 2010). 

6.2. Hydrogeologické poměry území

Vybraná oblast spadá do prostředí hydrogeologického masivu, kde jsou kolektory 
tvořeny 3 zónami (popis jednotlivých zón viz kap. 3.2.). V první zvětralé a střední rozpukané 
zóně je přípovrchový kolektor o mocnosti prvních desítek metrů pod terénem, který kopíruje 
terén. V tomto kolektoru je poměrně intenzivní proudění podzemní vody, intenzita proudění 
se směrem do hloubky snižuje. Z toho vyplývá, že se v přípovrchové části profilu této oblasti 
tvoří nejdůležitější část podzemního odtoku z oblasti. V hydrogeologickém masivu převládá 
puklinová porozita (Krásný et al. 2012).

Ve větších hloubkách krystalinika, kde je poslední zóna masivní horniny teče 
podzemní voda pouze tektonickými puklinami. Nejlepší hydraulické vlastnosti mají v této 
zóně granodiorit sázavského typu, pararula moldanubika a metamorfity z ostrovní zóny 
(Jinochová et al. 2002). Naopak nejhorší vlastnosti mají svory a migmatity dané oblasti. 
Hodnoty jednotlivých průměrných indexů transmisivity, koeficientů transmisivity a specifické 
vydatnosti přípovrchové zóny do 15 m jsou v tabulce tab 6.1. Tyto hodnoty byly zjištěny 
z čerpacích a přítokových zkoušek (Jinochová et al. 2002).



22

Tab. 6.1. Hodnoty transmisivity jednotlivých horninových typů zkoumané oblasti v přípovrchové zóně 

(upraveno podle Jinochová et al. 2002).

Litologický typ q (m2/ sm) Y T (m2/ s)

Pararuly 0,28 5,1 1,3 x 10-4

Migmatity 0,12 4,7 5,0 x 10-5

Svory, migmatity 0,32 4,5 3,2 x 10-5

Granodiorit 

sázavského typu

0,3 5,2 1,6 x 10-4

Metamorfity 

ostrovní zóny

0,34 5,1 1,3 x 10-4

Migmatity až 

metagranity

- 4,8 6,3 x 10-5

Z tabulky tab. 6.1. je zřejmé, že svory a amfibolity patří mezi horniny s nejnižším 
indexem transmisivity. Ostatní metamorfní a vyvřelé horniny mají indexy transmisivity 
v rozmezí od 4,3 do 4,7 (Jinochová et al. 2002).

V tabulce tab. 6.2. jsou průměrné hodnoty indexů transmisivity, koeficientů 
transmisivity a specifické vydatnosti zjištěné z vrtů s hloubkou vyšší než 15 m.

Tab. 6.2. Průměrné hodnoty indexů transmisivity, koeficient transmisivity a specifické vydatnosti 

(upraveno podle Jinochová et al. 2002).

Litologický typ q (m2/s m) Y T (m2/s)

Pararuly 0,06 4,5 3,2 x 10-5

Migmatity 0,08 4,7 5,0 x 10-5

Svorová rula, amfibolit 0,05 4,0 1,0 x 10-5

Migmatity až metagranity 0,06 4,7 5,0 x 10-5

Granodiorit sázavského

typu

0,24 5,1 1,3 x 10-4

Metamorfity ostrovní 

zóny

0,04 4,6 4,0 x 10-5

Permské sedimenty 0,12 5,2 1,6 x 10-4

Na obr. 6.4. je znázorněn rozsah transmisivity, který náleží různým hydrogeologickým 
prostředím České Republiky. Pro prostředí hydrogeologického masivu tedy oblast zkoumanou 
v této práci je rozsah transmisivity od velmi nízké přes nízkou po střední (Krásný et al. 2012).
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Obr. 6.4. Třídy velikosti transmisivity (zjednodušeno podle Krásného 1993). Výsledky transmisivit byly 

stanoveny z čerpacích zkoušek ve vrtech.1- pole znázorňující přípovrchový kolektor většiny krystalických 

hornin prostředí hydrogeologického masivu. 2- krystalické vápence a další horniny prostředí 

hydrogeologického masivu, které mají vyšší transmisivity. 3- permokarbonské pánve. 4- kvarterní 

fluviální akumulace údolních a nízkých teras v oblastí podél větších toků např. Labe. 5- nižší převládající 

hodnoty kvarterních fluviálních sedimentů. 6-7- sedimenty české křídové pánve

V prostředí hydrogeologického masivu jsou také horniny, které mají jiné hodnoty 
transmisivity. Jednou z těchto hornin jsou krystalické vápence vyskytující se v okolí Ledče 
nad Sázavou. Tyto horniny mají značné předpoklady pro rozpuštění a rozpukávání, proto je 
jejich hodnota transmisivity o půl až jeden řád vyšší než je u ostatních hornin krystalinika 
(Krásný et al. 2012).

Na obrázku obr. 6.5. je znázorněna mapa specifického podzemního odtoku, která je 
pro zkoumanou oblast v okolí řeky Sázavy v rozmezí 2-3 l/s km2 stupně IV tedy střední 
hodnota specifického podzemního odtoku podzemní vody z oblasti.
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Obr. 6.5. Mapa specifického odtoku podzemní vody ČSSR (upraveno podle mapy v měřítku 1 : 1 000 000 

od Krásného et al. 1981). 1) Velikost specifického odtoku podzemní vody (l/s km2) je 1-2 – jedná se o III 

stupeň: nízký specifický odtok podzemní vody. 2) Velikost specifického odtoku podzemní vody (l/s km2) je 

2-3 – jedná se o IV stupeň: střední specifický odtok podzemní vody. 3) Velikost specifického odtoku 

podzemní vody (l/s km2) je 3-5 – jedná se o V stupeň: zvýšený specifický odtok podzemní vody.

Ve zkoumané oblasti se vyskytuje několik chemických typů podzemních vod, záleží 
na druzích hornin a hloubkách, ve kterých proudí. Jejich rozdělení je v tabulkách tab. 6.3. a 
6.4. Průměrná hodnota mineralizace v této oblasti přípovrchového kolektoru je od 0,2 do 0,4 
g/l. Tato hodnota náleží kolektorům, které jsou tvořeny sázavskými granodiority, svory a 
amfibolity.  V migmatitech moldanubika je nejvyšší průměrné množství Fe2+ (0,00132 g/l) a 
Mn2+ (0,0011 g/l) (Jinochová et al. 2002).

Tab. 6.3. Typy podzemních vod v přípovrchové zóně (hloubka vrtu do 15 m) (upraveno podle Jinochová et 

al. 2002).

Horninový komplex Chemický typ vody

Sázavský granodiorit Ca-HCO3, Ca-HCO3-SO4, Ca-SO4, Ca-Mg-HCO3-

SO4

Metamorfity ostrovní zóny Ca-HCO3, Ca-HCO3-SO4

Svory a amfibolity Ca-HCO3, Ca-HCO3-SO4, Ca-SO4

Migmatity Ca-HCO3, SO4-Ca-HCO3, Ca-HCO3-Na, Ca-HCO3-

Na

Pararuly Ca-HCO3, Ca-HCO3-SO4, Ca-SO4, Ca-HCO3-NO3
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Tab. 6.4. Typy podzemních vod v hlubších zónách kolektoru zkoumané oblasti (hloubka vrtu nad 15 m) 

(upraveno podle Jinochová et al. 2002).

Horninový komplex Chemický typ vody

Sázavský granodiorit Ca-HCO3, Ca-HCO3-SO4, Ca-Mg-HCO3-Cl

Svory a amfibolity HCO3-Ca

Migmatity Ca-HCO3, HCO3-Ca-SO4

Pararuly HCO3-Ca, Ca-NO3-Mg, Ca-Mg-Cl

Ve zvodních, které jsou tvořené pararulami, bývají vysoké koncentrace NO3
- a Cl-. To 

je způsobeno znečištěním ze zemědělské činnosti (Jinochová et al. 2002).
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7. METODIKA PRÁCE 

V této kapitole popisuji postupy zpracování dat vrtné dokumentace z Geofondu a 
tvorbu hydrogeologického konceptuálního modelu. Jako topografický podklad jsem 
použila topografické mapy v měřítku 1:50 000 (vojenské mapy Gauss-Krüger). Dále jsem 
používala digitální model reliéfu (DMR) v měřítku 1:10 000 (www.cuzk.cz). Topografická 
data a údaje z vrtné databáze Geofondu jsem vynášela a zobrazovala pomocí programu 
ArcMap 10.1 v souřadném systému JTSK.

Prvním krokem bylo stanovit si zkoumanou oblast a vytvořit polygon její hranice. Na 
mapovém podkladu oblasti jsem vybrala 19 bodů, které tvoří okraje polygonu. U těchto bodů 
jsem si vyhledala souřadnice viz tab. 7.1. za použití programu Earth v ArcMap.

Tab. 7.1. Okrajové body polygonu zkoumané oblasti

Číslo 
bodu Y JTSK X JTSK

1) 749535,8 1069024

2) 744254,2 1073284

3) 733738,9 1075641

4) 725352,2 1074937

5) 715371,8 1075385

6) 714510,6 1079943

7) 708209,4 1088660

8) 701599,1 1092382

9) 692437,5 1098146

10) 682401,4 1101679

11) 680923 1094419

12) 689222,9 1086273

13) 699329,8 1080363

14) 705098,7 1070092

15) 710786 1065973

16) 722727,7 1064440

17) 728517,1 1066179

18) 740423,5 1062726

19) 749003 1060407

Pro vybranou oblast jsem si zažádala na České geologické službě – Geofond o data 
k vrtům. Ukázalo se, že je zde přes 6 000 vrtů, proto byla nutná jejich redukce. Výběr jsem 
zúžila na vrty s hloubkou vyšší než 10 m, u kterých lze předpokládat, že zasahují hlouběji než 
je báze kvartéru a zastihují hladinu podzemní vody. Výjimku tvoří 8 vrtů, které jsou bez vody, 
ale splňují hloubkový dosah. Výše uvedeným podmínkám odpovídá pro danou oblast 361 vrtů 
(obr. 7.1.).
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Obr. 7.1. Zájmová oblast s vybranými vrty (upraveno podle www.cuzk.cz 2013).

Pro výpočet spádu terénu a spádu hladiny podzemní vody jsem použila vzdálenosti 
mezi vrtem a vodním tokem. Tento přístup, který budu označovat písmenem S, definuje 
vzdálenost jako křivku vedoucí podle spádnice terénu od vrtu k povrchovému toku. 

Délku dráhy spádnice Ls jsem získala z programu ArcMap 10.1. Jako podklad jsem 
použila digitální model reliéfu zkoumané oblasti. Tento model bylo třeba vyhladit, aby se zde 
nevyskytovala místa, kde chybí hodnoty nadmořských výšek terénu. Problém jsem vyřešila 
pomocí funkce Spatial Analyst – Hydrology – Fill. Po vyhlazení povrchu jsem použila funkci 
3D Analyst-Create Steepest Path (dále maximální spádnice), která automaticky vykreslí 
spádnice z jednotlivých vrtů viz obr. 7.2.
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Obr. 7.2. Spádnice od jednotlivých vrtů k bodům na břehu vodního toku (upraveno podle www.cuzk.cz 

2013).

Tyto spádnice směřují k vodnímu toku ve směru maximálního spádu terénu. Na místě, 
kde spádnice protnula vodní tok, jsem definovala bod, u kterého jsem odečetla nadmořskou 
výšku pomocí DMR. K vypočítání vzdálenosti mezi vrty a příslušnými body na okraji 
povrchového toku jsem vytvořila liniový shapefile a obkreslila jsem spádnice, protože jinak 
by nebylo možné vypočítat vzdálenost mezi body podél zakřivené spádnice. Pomocí funkce 
Calculate Geometry jsem vypočetla délku spádnic. Získané hodnoty jsem exportovala do 
programu Microsoft Excel, kde jsem provedla jednotlivé výpočty.

Spád terénu Ts jsem vypočetla podle vzorce:

Ts =  (V-T)/Ls                              (7.1.)

V je je nadmořská výška vrtu

T je nadmořská výška bodu, ve kterém protíná spádnice hladiny podzemní vody vodní tok

Ls je vzdálenost mezi oběma vrtem a bodem na břehu vodoteče podél nepravidelné dráhy 
spádnice

Hydraulický gradient Hs jsem vypočítala podle vzorce: 

Hs =  (V-H-T)/Ls                          (7.2.)

H je hloubka hladiny pod terénem, ostatní parametry viz výše
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V dalším kroku jsem se pokusila určit, zda je spád hladiny podzemní vody daný 
hydraulickým gradientem nebo sklonem nepropustného podloží. K získání potřebných 
parametrů jsem použila metodu využívající Darcyho zákona publikovanou Krásným a 
Kněžkem (1977) a nověji též Kněžkem (1988) a Krásným et al. (2012):

Q = T. b. I (m3/s)      (7.3.)

T je průměrný koeficient transmisivity (m2/s) 

b je šířka profilu, kterým voda protéká (m)

I je hydraulický gradient 

V upraveném vzorci (7.5.) podle Krásného a Kněžka (1977) je používána průměrná 
hodnota koeficientu transmisivity. Koeficient transmisivity jsem spočítala pomocí 
empirického vztahu (7.4.), publikovaného Jetelem a Krásným (1968) z hodnot specifické 

vydatnosti, o které jsem si dodatečně zažádala na České geologické službě – Geofond. Tento 
postup jsem zvolila z toho důvodu, že je používán Jetelem a Krásným (1968) ke srovnávání 
hydraulických parametrů v regionálním měřítku. Dále je ve velké míře používán v pracích 
Krásného (1984, 1986, 1993). Důvodem odvozování koeficientu transmisivity z hodnot 

specifické vydatnosti byla zřejmě skutečnost, že specifická vydatnost byla stanovena na 
mnohem větším počtu vrtů než transmisivita. Hodnoty specifické vydatnosti byly k dispozici 
u části vrtů. U jednotlivých vrtů bylo čerpáno na jiný počet úrovní snížené hladiny (dále 

depresí). Proto ve výsledcích uvádím počty vrtů, ze kterých jsou grafy vytvořeny. 
Transmisivitu jsem vypočítala ze vztahu:

T ~ 100. q (m2/den) (7.4.)

T je transmisivita (m2/den)

q je specifická vydatnost (l/s m)

Ze získaných hodnot jsem vypočetla průměrnou hodnotu, převedla na m2/s a dosadila 
do vzorce (7.5.) podle Krásného a Kněžka (1977).

Q = T. 2H. S (m3/s km2) (7.5.)

Q je specifický podzemní odtok (m3/s km2)

T je střední hodnota transmisivity (m2/s)

H je hustota říční sítě (m/km2)

S je střední spád terénu

Darcyho zákon (7.3.) Krásný a Kněžek (1977) upravili tak, že hydraulický gradient 
podzemní vody je v rovnici (7.5.) zastoupen průměrným sklonem terénu, protože se hladina 
podzemní vody vyskytuje tak mělko pod povrchem, že rozdíl mezi sklonem hladiny a terénu 
je zanedbatelný. Průměrný sklon terénu jsem získala z DMR (digitální model reliéfu) 
použitím metody Spatial Analyst Tools-Surface-Slope, která počítá sklon terénu v každé 
buňce DMR (digitální model reliéfu) a z nich vypočítá průměrnou hodnotu spádu terénu 
v celé oblasti. Průměrný spád terénu jsem počítala pro původní velikost buněk 10x10 a poté 
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jsem pomocí metody Data-Export Data změnila velikosti buněk na 100x100, abych měla 
porovnání průměrů hodnot při velkém a menším rozlišení. Vztah 7.5. předpokládá, že 
podzemní vody proudí vesměs kolmo na směr povrchových toků. Při zanedbání proudění 
v uzávěrech údolí, kde toto neplatí a jejichž plocha je zanedbatelná pak platí, že šířka zóny 
proudění je rovná dvojnásobku délky říční sítě (podzemní vody přitéká z obou stran toku, 
zhruba kolmo na tok). Šířka zóny proudění je nahrazena hustotou říční sítě, která se vypočítá 
podle rovnice (7.6.).

H = L/P (m/km2)                 (7.6.)

H je hustota říční sítě

L je celková délka říční sítě dané oblasti (m)

P je plocha celého vytyčeného území (km2)

Délku říční sítě jsem vypočítala pomocí programu ArcMap 10.1. V shapefile 
obsahujícím všechny vodní toky dané oblasti jsem použila funkci Open Attribute Table-
Calculate Geometry – Legth (m) a získala jsem celkovou délku říční sítě. Plocha celého 
vytyčeného území se počítala obdobným způsobem s využitím funkce Area (m2).

Krásný (1984, 1986, 1993) zařazuje hodnoty specifické vydatnosti, přepočítané na 
index transmisivity Y do grafu relativní kumulativní četnosti, pro určení třídy transmisivity 
(kap. 4. obr. 4.3.). Abych mohla zařadit specifickou vydatnost z první deprese do grafu obr. 
4.3. vypočítala jsem nejprve index transmisivity Y podle rovnice (7.7.) od Jetela a Krásného 
(1968):

Y = log (106q) (7.7.)

kde q je specifická vydatnost (l/s m)

Dalším parametrem pro správné zařazení indexu transmisivity Y do třídy transmisivity
je směrodatná odchylka odpovídající pravděpodobnosti. Nejprve bylo nutné stanovit 
pravděpodobnost v %, to znamená rozdělení hodnot rovnoměrně do celého 
pravděpodobnostního intervalu s rozestupy od 0 do 100%. Použila jsem na to vzorec (7.8.):

Pravděpodobnost % = 100/(2*n)+pořadové číslo*(100/n) (7.8.)

n je celkový počet hodnot indexu transmisivity

A posledním krokem pro stanovení směrodatné odchylky odpovídající 
pravděpodobnosti, bylo přepočítat pravděpodobnost na směrodatnou odchylku. Na to jsem 
použila funkci NORMSINV v MS Excel.

Pro vynesení indexu transmisivity Y na osu x a směrodatné odchylky odpovídající 
pravděpodobnosti na osu y (kap.8. obr. 8.20.) bylo možné provést zařazení do tříd 
transmisivity a podle směrodatné odchylky zařazení do skupiny variability transmisivity (kap. 
4., obr. 4.3. a tab. 4.1.)

Stejný postup pro vynášení do grafu s pravděpodobnostní osou jsem použila pro 
vytvoření grafu obr. 8.10., zde jsem použila zlogaritmované hodnoty daného parametru.
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    8.  VÝSLEDKY A DISKUZE

8.1. Hloubka hladiny pod terénem a vztah k dalším parametrům

V této kapitole prezentuji výsledky získané ze zpracovaných údajů vrtné databáze 
Geofondu ve studované oblasti. Nejpočetnější kategorií jsou vrty s hloubkou okolo 30 m (obr. 
8.1.). Vrty s hloubkou 10 až 50 m jsou ve studovaném souboru zastoupeny celkem 72% (tab. 
8.1.). Naopak vrty s hloubkou 70-300 m jsou zastoupeny pouhými 9 %. 

Tab. 8.1. Četnost hloubek vrtů. Údaje z 3613 vrtů.

Hloubka 
vrtu (od 
– do)

četnost 
(počet)

0 – 10 0%

10 – 20 12%

20 – 30 26%

30 – 40 21%

40 – 50 13%

50 – 60 13%

60 – 70 7%

70 – 80 4%

80 – 90 3%

90 - 100 1%

100 - 200 0%

200 - 300 1%

Obr. 8.1. Histogram četnosti hloubek vrtů. Údaje  z 361 vrtů.  

                                               
3 U obrázků s legendou je počet vrtů, ze kterých je graf vytvořen, zapsán ve formátu (n = x).
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Četnost hloubky hladin pod terénem uvádím v tab. 8.2. a obr. 8.2. Hladina podzemní 
vody se převážně nachází mělko pod povrchem. V 81% případů byla hladina zastižena do 
hloubky 15 m pod terénem. Nejvíce hladin podzemní vody je v kategorii hloubky do 5 m 
(44%). Hladiny v hloubkách 15-30 m se vyskytují vzácněji (celkem 17% případů). 
V hloubkách nad 30 m bylo zastiženo již jen 2% hladin. Tyto hladiny byly zastiženy ve vrtech 
o hloubkách 30-60 m. Jedná o vrty na elevacích.

Tab. 8.2. Četnost zastoupení hloubek hladin ve vrtech. Údaje z 353 vrtů.

Hloubka 
hladiny 
pod 
terénem 
(m) (od –
do)

četnost 
(počet)

pod 5 44%
5 - 10 26%
10 - 15 11%

15-20 8%
20-25 6%
25-30 3%
30-35 1%
35-40 1%

nad 40 0%

Obr. 8.2. Graf četnosti hloubky hladiny podzemní vody pod terénem ve vrtech. Údaje z 353 vrtů.
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Obr. 8.3. Graf hloubky hladiny pod terénem (m). 

Z hodnot hloubky hladiny pod terénem seřazených vzestupně podle velikosti je 
zřejmé, že tvoří hladkou spojitou čáru obr. 8.3. Spojitý průběh hodnot naznačuje, že rozdělení 
hladin v obr. 8.3. je pravděpodobně obecně platné pro studovanou oblast. Důvodem pro toto 
tvrzení je, že na obr. 8.3. nejsou patrné žádné skoky v křivce naznačující, že by se jednalo o 
kombinaci několika vzájemně nesouvisejících souborů dat. Drobné odchylky v průběhu 
křivky u vyšších hloubek hladiny pod terénem jsou zřejmě způsobeny zaokrouhlováním 
hloubky hladiny. Ve žlutém obdélníku je znázorněn interval nejvyššího zastoupení hloubek 
vrtů, který je od 0 do10 m pod terénem. Vzestupně seřazené hloubky hladin lze do značné 
míry aproximovat exponenciální funkcí. Koeficient determinace dosahuje 0,91. Existuje tedy 
velké množství hladin v malé hloubce pod povrchem, a pouze nepatrné množství hladin ve 
velkých hloubkách.

Na obr. 8.4. jsou zobrazeny v semilogaritmickém grafu vzestupně seřazené hloubky 
hladiny pod terénem. Koeficient determinace je 0,93. Na rozdíl od předchozího případu byly 
z grafu vyřazeny nulové a záporné hodnoty (hladiny nad úrovní terénu). Z grafu je zřejmé, že 
distribuce hloubek hladin pod terénem odpovídá lognormálnímu rozdělení. 
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Obr. 8.4. Graf hloubky hladiny pod terénem (m). 

Dále jsem studovala vztah mezi hloubkou vrtů a hloubkou hladiny pod terénem. Z obr. 
8.5. je zřejmé, že mezi hloubkou vrtu a hloubkou hladiny pod terénem není patrná žádná 
závislost. Jak je vidět v oblasti zvýrazněné žlutým obdélníkem i hlubší vrty od 60 do 90 m 
mají často hladinu těsně pod terénem.

Obr. 8.5. Vztah mezi hloubkou vrtu a hloubkou hladiny podzemní vody pod terénem. Údaje z 353 vrtů.
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Pro zjištění jestli je hloubka hladiny podzemní vody ovlivněná nadmořskou výškou 
vrtu jsem vytvořila obr. 8.6. Ukázalo se, že mezi oběma parametry není vztah.

Obr. 8.6. Vztah mezi nadmořskou výškou hladiny a hloubkou hladiny pod terénem. Data z 353 vrtů.

8.2. Spád terénu a spád hladiny podzemní vody

V této kapitole se zabývám spádem terénu, spádem hladiny a závislostí mezi oběma 
parametry. Průměrný spád terénu zájmového území jsem získala z DMR. Pro zájmovou oblast
vychází průměrný spád terénu 13,1%  tedy 7,5 pro velikost buněk 10x10m (tab. 8.3.). Při 
velikosti buněk 100x100 vychází průměrný spád terénu celé oblasti jen 10,1% a tedy 5,8, což 
je ovšem způsobeno zahlazením spádů v úzkých údolích díky velké velikosti výpočetních 
elementů. Dále používám jako střední hodnotu spádu zájmového území 13,1%.

Tab. 8.3. Střední spád terénu pro velikost buněk 10x10 a 100x100

Střední spád 
terénu (10x10)

Střední spád terénu 
(100x100)

0,1309

(7,46)

0,1005

(5,78)vyhlazeno, 

nižší než realita

Aby bylo možné porovnat spád hladiny podzemní vody se spádem terénu, určila jsem 
spád terénu pro spojnice vrtů a nejbližších vodních toků, protože jedině z těchto míst mám 
k dispozici údaje o hladině podzemní vody. Pokud byl sklon záporný (nejbližší bod u 
povrchového toku se nacházel nad úrovní vrtu) převedla jsem sklon do absolutních hodnot.
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Obr. 8.7. Semilogaritmický graf spádu terénu mezi vrty a nejbližší vodotečí (metoda Ts). 

Graf na obr. 8.7. je vytvořen z hodnot získaných metodou Ts, u kterých bylo nutno 
odstranit nulové hodnoty. Tato metoda dává výsledky blízké realitě. Vzestupně seřazené 
spády terénu lze do značné míry aproximovat exponenciální funkcí. Koeficient determinace je 
0,92 a koeficient korelace je R = 0,96.

Tab. 8.4. Četnosti spádu terénu v prostředí hydrogeologického masivu podle metody Ts. Údaje z 361 vrtů.

Spád terénu 
(od – do)

Četnost 
(počet)metoda 
Ts

0 - 0,1 43%
0,1 - 0,2 25%

0,2 - 0,3 10%

0,3 - 0,4 8%

0,4 - 0,5 3%

0,5 - 0,6 3%

0,6 - 0,7 1%

0,7 - 0,8 2%

0,8 - 0,9 0%

0,9 - 1 1%

nad 1 2%

Průměr 0,22 (12,4)

Medián 0,12 (6,8)

Směrodatná 
odchylka

0,42 (22,8)

y = 0,0194e0,0104x

R² = 0,9228
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Obr. 8.8. Četnost spádu terénu v zájmovém území. Údaje z 361 vrtů.

Spád terénu zkoumané oblasti je nejčastěji okolo 0,1 tedy 6 (viz tabulka tab. 8.4. a 
obr. 8.8.), kde je tato hodnota spádu zastoupena 43%. V tabulce 8.4. jsou hodnoty průměrů, 
mediánů a směrodatných odchylek. 

Střední spád podle metody Ts (0,12) je velmi blízký střední hodnotě spádu svahů 
v zájmovém území podle DMR (0,131). 

Spád hladiny podzemní vody jsem vypočítala metodou Hs (viz kap. 7). Pokud byl 
sklon záporný (nejbližší bod u povrchového toku se nacházel nad hladinou vody ve vrtu) 
převedla jsem sklon do absolutních hodnot. Při výpočtu spádu hladiny podzemní vody mezi 
vrty a body na břehu nejbližší vodoteče je možné očekávat chybu způsobenou nepřesnostmi 
v odečítání nadmořské výšky v okolí řeky nebo jiných vodních toků z mapového podkladu 
DMR (měřítko 1: 10 000). Nadmořskou výšku vrtů jsem převzala z Geofondu. Další chyba by 
mohla vzniknout v případě, kdy je mezi vrtem a vodním tokem velmi malá vzdálenost. Z výše 
uvedených důvodů jsem pracovala jak se souborem obsahujícím všechny spády hladiny mezi 
vrty a vodními toky (353 hodnot) tak i s druhým souborem, ze kterého jsem vyřadila vrty, 
které mají horizontální vzdálenost ke břehu povrchového toku menší než 50 m a dále ty vrty, 
kde je rozdíl mezi nadmořskou výškou hladiny ve vrtu a nadmořskou výškou bodu na břehu 
vodního toku menší než 4 m. Po této redukci zbylo ve druhém souboru 218 hodnot pro 
metodu Hs. 

Porovnání spádů hladiny mezi vrty a blízkými vodotečemi je na obr. 8.9. a 8.10.

y = 0,2407e-3,777x

R² = 0,7378

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

0,01 0,1 1

če
tn

os
t

spád terénu Ts

Řady1

Expon. (Řady1)



38

Obr. 8.9. Spád hladiny podzemní vody metoda Hs. Z grafu byly odstraněny nulové hodnoty. 

Obr. 8.10. Vzestupně seřazené hodnoty Hs na pravděpodobnostní ose. Konstruováno z dat po provedení 

redukce vrtů s nízkou vzdáleností od toku a nízkým rozdílem nadmořských výšek.
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Z obr 8.9. a je zřejmá exponenciální závislost, kde je koeficient korelace u obr.8.9. R = 
0,97. Z grafu obr. 8.10. je zřejmé, že distribuce spádu hladiny v zájmové oblasti je velmi blízká 

lognormálnímu rozdělení (koeficient korelace R přes 0,99). Metoda Hs, kterou byl vypočítán 
spád hladiny v obr. 8.9. a 8.10. je možné považovat za blízkou skutečnosti, protože pracuje se 
skutečnými drahami spádnice.

Tab. 8.5. Četnost spádu hladiny podzemní vody stanovená pro 353 a 218 vrtů.

Spád 
hladiny 
podzemní 
vody (od –
do)

Četnost 
metoda 
Hs

Četnost 
metoda 
Hs

(n = 
353)

(n = 218)

0 – 0,1 50% 48%

0,1 – 0,2 20% 23%

0,2 – 0,3 9% 12%

0,3 – 0,4 7% 7%

0,4 – 0,5 3% 3%

0,5 – 0,6 3% 4%

0,6 – 0,7 2% 0%

0,7 – 0,8 1% 1%

0,8 – 0,9 1% 0%

nad 0,9 3% 0%

Průměr 0,22 
(12,4°)

0,16 (9,1 
°)

Medián 0,09 
(5,14°)

0,10 
(5,7°)

Směrodatná 
odchylka

0,51 
(27,0°)

0,18 
(10,2 °)

Obr. 8.11. Graf četnosti spádu hladiny podzemní vody mezi vrtem a nejbližším vodním tokem metoda Hs.
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Spád hladiny podzemní vody je vypočítán z 353 a 218 vrtů. V obr. 8.11. jsou 
zobrazeny křivky metody Hs pro tato množství dat, které vyjadřují spád hladiny podzemní 
vody. Největší množství vrtů má hodnoty spádu hladiny v rozmezí od 0 do 0,2 a největší 
zastoupení spádu hladiny je v hodnotě 0,1. Tento spád hladiny odpovídá 10% (6°). 

V tabulce tab. 8.5. uvádím hodnoty průměrů, mediánů a směrodatných odchylek spádu 
hladiny z metody Hs. 

Obr. 8.12 Vztah mezi nadmořskou výškou hladiny ve vrtech a spádem hladiny podzemní vody. 

Mezi nadmořskou výškou hladiny podzemní vody ve vrtech a spádem hladiny není 
patrný žádný vztah (obr. 8.12.). Koeficient determinace  0.
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Obr. 8.13. Vztah mezi spádem hladiny podzemní vody a její hloubkou hladiny pod terénem.

Jak je vidět na obr. 8.13. není mezi těmito hodnotami žádný vztah. Vrty, které mají 
hloubku hladiny podzemní vody ve 25m mají spád okolo 0,1 stejně, jako vrty s hloubkou 
hladiny 5m mají spád hladiny okolo 0,1.

Dále uvádím příklady nejstrmějších spádů hladin v zájmovém území z 5 lokalit (obr. 
8.14. až 8.18.) které dosahují 27 až 39o. Jedná se vesměs o vrty situované na hranách strmých 
údolních svahů, ve strmých svazích, nebo v ose roklí.

Obr. 8.14. Strmý spád hladiny podzemní vody 35 mezi vrtem a bodem břehu na břehu vodního toku u 
obce Ládeves  (Mapový podklad je ze stránek českého úřadu zeměměříčského a katastrálního 
http://www.cuzk.cz/ 28. 8. 2013).
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Obr. 8.16. Strmý spád hladiny podzemní vody 27 mezi vrtem a bodem na břehu vodního toku u obce 
Hrusice (Mapový podklad je ze českého úřadu zeměměřičského a katastrálního http://www.cuzk.cz/ 28. 8. 
2013)

Obr. 8.15. Strmý spád hladiny podzemní vody 28 mezi vrtem a bodem na břehu vodního toku u obce 
Krňany (Mapový podklad je ze stránek českého úřadu zeměměříčského a katastrálního 
http://www.cuzk.cz/ 28. 8. 2013).
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Obr. 8.17. Strmý spád hladiny podzemní vody 27 mezi vrtem a bodem na břehu vodního toku u obce 
Lensedly (Mapový podklad je ze stránek českého úřadu zeměměříčského a katastrálního 
http://www.cuzk.cz/ 28. 8. 2013).

Pro zjištění závislosti mezi spádem hladiny podzemní vody a terénem jsem vytvořila 
následující graf obr. 8.19.

Obr. 8.18. Strmý spád hladiny podzemní vody (39 ) mezi vrtem a bodem na břehu vodního toku u obce 
Hvozdnice (Mapový podklad je ze stránek českého úřadu zeměměříčského a katastrálního 
http://www.cuzk.cz/ 28. 8. 2013).
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Obr. 8.19. Graf závislosti mezi spádem terénu a spádem hladiny podzemní vody.

Tento graf je vytvořen z hodnot, kde jsou záporné hodnoty spádu hladiny a terénu 
převedeny na absolutní hodnoty a je proveden výběr vrtů, které mají horizontální vzdálenost 
ke břehu povrchového toku menší než 50 m a vrty, kde je rozdíl mezi nadmořskou výškou 
hladiny ve vrtu a nadmořskou výškou bodu na břehu vodního toku menší než 4 m. 
V zájmovém území je velmi těsný lineární vztah mezi spádem terénu a spádem hladiny 
pozemní vody mezi vrty a vodními toky. Koeficient korelace je R= 0,96. Pomocí rovnice 
regrese (8.1.) je možné přibližně určit spád hladiny podzemní vody ve zkoumané oblasti:

y = 0,8788x – 0,0119     (8.1.)

x  je sklon terénu

y je spád hladiny

Z této rovnice (8.1.) a středního sklonu terénu ve zkoumaném území určeným z DMR 
(kap. 8.2.), lze určit střední spád hladiny podzemní vody v zájmové oblasti na 0,103 a tedy 
6,2 tab. 8.7.

Tab. 8.6. Střední spád terénu a hladiny

Střední spád 
terénu (DMR 
10x10 m)

Střední spád 
hladiny 
vypočítaný 
z rovnice 1.1 
(10x10)

0,1309

(7,46)

0,103

(6,2)
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8.3. Specifická vydatnost vrtů a další parametry

Z dat vydatností a snížení při čerpacích zkouškách z vrtné databáze Geofondu, které 
byly dostupné pro studovanou oblast, jsem vytvořila několik grafů a tabulek, které znázorňují 
četnost hodnot specifické vydatnosti a vztah mezi specifickou vydatností a mírou snížení 
hladiny při čerpacích zkouškách. U některých vrtů byla provedena čerpací zkouška jen 
s jednou depresí (první úrovní snížení hladiny) u jiných, byly provedeny při čerpací zkoušce 
postupně až 3 deprese. V grafech jsou takto získané hodnoty specifické vydatnosti 
označovány první deprese (první úroveň snížení hladiny) druhá deprese (druhá úrovně snížení 
hladiny) a třetí deprese (třetí úroveň snížení hladiny). Další označení je nejnižší specifická 
vydatnost (jedná se o nejnižší hodnotu specifické vydatnosti vybranou ze všech úrovní snížení 
hladiny, které byly na vrtu provedeny při čerpací zkoušce). Pokud bylo u vrtu provedeno více 
depresí než tři, hodnoty dalších depresí jsem nebrala v potaz, protože se týkaly jen několika 
málo vrtů. Proto v tab. 8.7. a obr. 8.20. vystupují jiné počty vrtů, ale výsledky jsou podobné. 

Tab. 8.7. Četnost specifické vydatnosti.

Specifická 
vydatnost 
(l/s m) (od -
do)

četnost 
první 
deprese 
(n = 268)

četnost 
druhá 
deprese 
(n = 171)

četnost 
třetí 
deprese 
(n = 102)

0 - 0,01 16% 24% 24%

0,01 - 0,02 15% 12% 18%

0,02 - 0,03 11% 16% 10%

0,03 - 0,04 9% 10% 6%

0,04 - 0,05 7% 3% 6%

0,05 - 0,06 4% 5% 4%

0,06 - 0,07 2% 4% 6%

0,07 - 0,08 2% 1% 4%

0,08 - 0,09 3% 6% 3%

0,09 - 0,1 2% 2% 3%

0,1 - 0,2 12% 10% 13%

0,2 - 0,3 6% 5% 2%

0,3 - 0,4 5% 2% 1%

0,4 - 0,5 2% 0% 1%

0,5 - 1 2% 1% 1%

nad 1 1% 0% 0%

Průměr 0,11 0,07 0,06

Medián 0,04 0,03 0,03

Směrodatná 
odchylka 0,19 0,12 0,1

Specifická vydatnost se v prostředí hydrogeologického masivu ve zkoumané oblasti 
nejčastěji pohybuje v rozmezí hodnot od 0,01 do 0,1 l/s/m (obr. 8.20.).  Tato hodnota je nízká 
až velmi nízká podle zařazení od Krásný (1993) v grafu obr. 4.3. kap. 4. 
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Specifickou vydatnost získanou z první deprese, jsem použila na vytvoření grafu 
kumulativní relativní četnosti obr. 8.20. a křivku jsem zařadila podle grafu obr. 4.3. a tab. 4.1. 
variability transmisivity podle Krásného (1993) viz kap. 4.

Obr. 8.20. Graf kumulativní relativní četnosti specifické vydatnosti (l/s m) z první deprese.

Tab. 8.8. Hodnoty směrodatné odchylky, průměru a mediánu specifické vydatnosti (l/s m) k obr. 8.20.

Průměr 4,602

Směrodatná odchylka 0,658

Medián 4,577

Z grafu obr. 8.20. je zřejmé, že se jedná o horniny, které mají střední až velmi nízkou 
transmisivitu s velkou variabilitou. Jedná se o značně heterogenní prostředí. 

Pro zjištění do jaké míry klesá propustnost prostředí, jsem vykreslila vztah mezi 
mírou snížení hladiny při čerpací zkoušce a mírou snížení hladiny pod úroveň před začátkem 
čerpání (obr. 8.21.). Pro konstrukci grafu jsem použila hodnoty nejnižší specifické vydatnosti. 
Z obr. 8.21. je zřejmé, že existuje nepřímý vztah mezi snížením hladiny pod ustálenou 
hladinou při čerpací zkoušce a specifickou vydatností (koeficient korelace 0,64, koeficient 
determinace 0,4). Jedná se o nepřímou mocninnou závislost s poklesem specifické vydatnosti 
o 1 řád při snížení hladiny o 1 řád. Tento vztah lze interpretovat tak, že se snížením hladiny 
pod ustálenou hladinu prudce klesá jednak propustnost prostředí a pravděpodobně i míra 
propojení puklinových systémů v laterálním směru do větších celků. Když při čerpání 
zaklesne hladina vody pod tenkou propustnou zónu, kde jsou pukliny laterálně propojené, 
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čerpané množství se přestane zvyšovat i přes rostoucí snížení hladiny. Specifická vydatnost za 
takových podmínek klesá o 1 řád se snížením hladiny o 1 řád (obr. 8.21. ukloněné šipky). 
Naopak v případě ideálního kolektoru se specifická vydatnost vrtu a s rostoucím snížením 
hladiny nemění (horizontální šipky).

Obr. 8.21. Vztah mezi snížením hladiny pod ustálenou hladinou a specifickou vydatností určenou 
z poslední deprese. Tmavě modrá šipka představuje vztah obou veličin v idealizovaném kolektoru. Světle 
modrá šipka představuje vztah veličin v kolektoru s nepropustnou bází.

Obr. 8.22. Vztah mezi střední hloubkou otevřeného úseku vrtu pod ustálenou hladinou podzemní vody a 
nejnižší specifickou vydatností.
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Obr. 8.22. zobrazuje vztah mezi střední hloubkou otevřeného úseku a nejnižší 
specifickou vydatností. Vztah je nezřetelný (obr.8.22; koeficient korelace 0,25; koeficient 
determinace 0,06)

V dalších třech grafech na obr. 8.23.; 8.24. a 8.25. je porovnávána závislost mezi 
střední hloubkou otevřeného úseku a specifickou vydatností. Tyto grafy slouží pro určení 
mocninné závislosti.

Obr. 8.23. Vztah mezi střední hloubkou otevřeného úseku vrtu pod počáteční hladinou podzemní vody a 
specifickou vydatností určenou z první deprese. 

Obr. 8.24. Vztah mezi střední hloubkou otevřeného úseku vrtu pod počáteční hladinou podzemní vody a 
specifickou vydatností určenou z druhé deprese. 
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Obr. 8.25 Vztah mezi střední hloubkou otevřeného úseku vrtu pod počáteční hladinou podzemní vody a 
specifickou vydatností určenou z třetí deprese.

Z obrázků obr. 8.23.; 8.24. a 8.25. a regresních rovnic je zřejmé, že mezi střední 
hloubkou otevřeného úseku a specifickou vydatností nejsou patrné žádné závislosti.

Krásný et al. (2012) uvádí, že horniny krystalinika mají obvykle výrazně vyšší 
transmisivitu v zóně drenáže, než v zóně infilktrace. Zóna drenáže je v práci Krásného et al.
(2012) chápána jako oblast ve dnech údolí a oblast infiltrace je situována na elevacích. Jako 
objektivní hledisko pro rozlišení zóny drenáže a infiltrace jsem vybrala vzdálenost vrtu od 
povrchového toku. Vrty blízko povrchovému toku budou spadat do zóny drenáže, vrty 
vzdálené od povrchového toku budou spadat do zóny infiltrace. Pokud existuje ve studované 
oblasti vyšší transmisivita v zóně drenáže, mělo by se to projevit snižováním transmisivity se 
vzdáleností od toku, nebo nižší transmisivitou v oblastech dále od povrchového toku.   

Obr. 8.26.a Vztah mezi vzdáleností od povrchového toku a nejnižší specifickou vydatností. Údaje jsou 
z 207 vrtů, protože byly odstraněny hodnoty se stejnou vzdáleností od povrchového toku.
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Obr. 8.26.b Semilogaritmický graf vztahu mezi vzdáleností od povrchového toku a nejnižší specifickou 

vydatností. Údaje jsou z 207 vrtů, protože byly odstraněny hodnoty se stejnou vzdáleností od povrchového 

toku.

V grafu obr. 8.26.a je zřetelně vidět, že s rostoucí vzdáleností od povrchového toku se 
snižují nejvyšší hodnoty specifické vydatnosti (obalová křivka dat). Toto snižování 
maximálních hodnot specifické vydatnosti probíhá z nejvyšších hodnot, které jsou 
v bezprostřední blízkosti toku, do vzdálenosti přibližně 1 km o téměř 1 řád.  Nicméně jak 
ukazuje obr. 8.26.b závislost mezi hodnotami specifické vydatnosti jako celku a vzdálenosti 
od toku je R = 0,04. Je nutné vzít v interpretaci obr. 8.26a. a 8.26b. v potaz že v blízkosti toku 
je mnohem větší počet vrtů a je proto možné očekávat větší rozptyl hodnot specifické 
vydatnosti (výjimečně nízké i vysoké hodnoty). Přítomnost vysokých hodnot u vodního toku 
je pravděpodobně způsobena tímto důvodem. 

Obr. 8.27a. Nejnižší specifická vydatnost a její vzdálenost od toku.
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Jak je vidět ve zvýrazněné oblasti (oranžový rámeček) je největší rozptyl hodnot do 
vzdálenosti 200 m od toku. Vrty, které jsou ve vzdálenosti do 100 m od toku (červený 
rámeček), mají i nejvyšší hodnoty specifické vydatnosti. Z tohoto grafu je zřejmé, že 
vzdálenost od toku celkem výrazně ovlivňuje maximální specifickou vydatnost vrtů nikoliv 
však průměrné hodnoty, lineární závislost zde není žádná. Koeficient korelace je R = 0,09. 

Obr. 8.27b Semilogaritmický graf nejnižší specifické vydatnosti a její vzdálenosti od toku.

Obr. 8.28. Specifické vydatnosti v rozmezí od 0 – 200 m, 200 – 400 m, 400 – 1000 m. Celkem 267 vrtů.
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nejbližšího povrchového toku. Vrty z kategorie 0-200 m od toku považuji za charakteristické 
pro zónu drenáže, vrty se vzdálenosti  přes 400 m za zónu infiltrace a vrty ze střední zóny za 
přechodnou oblast mezi zónou infiltrace a drenáže. K těmto kategoriím jsem vytvořila 
statistiky (tab. 8.9.), aby bylo možné porovnat hodnoty a určit zda je ve specifické vydatnosti 
mezi jednotlivými kategoriemi rozdíl. 

Tab. 8.9. Statistika ze specifické vydatnosti (l/s m)

A sloupec

Hodnoty specifické 

vydatnosti nejnižší 

deprese bez 

duplicitních 

vzdáleností od toku 

(= bez stejných 

hodnot vzdálenosti 

mezi tokem a 

břehem toku). 

Celkem 207 vrtů.

B sloupec

Hodnoty 

specifické 

vydatnosti 

nejnižší deprese 

pro všechny 

dostupné vrty. 

Celkem 267 vrtů.

C sloupec 

Hodnoty 

specifické 

vydatnosti pro 

vrty ve 

vzdálenosti od 0 

do 200 m od toku. 

Celkem 173 vrtů.

D sloupec 

Hodnoty 

specifické 

vydatnosti 

pro vrty ve 

vzdálenosti 

od 200 do 

400 m od 

toku. Celkem 

55  vrtů.

E sloupec 

Hodnoty 

specifické 

vydatnosti 

pro vrty ve 

vzdálenosti 

od 400 do 

1000 m od 

toku. Celkem 

39 vrtů.

Průměr 0,0598 0,0845 0,0853 0,0846 0,0850

Medián 0,0202 0,0273 0,0274 0,0273 0,0263

Směrodatná 

odchylka

0,1332 0,1803 0,1813 0,1804 0,1837

Z porovnání hodnot v tab 8.9. je zřejmé, že průměrné hodnoty specifické vydatnosti 
jsou ve všech kategoriích vzdálenosti velmi podobné. Rozdíly mezi hodnotami jsou mnohem 
menší než hodnota směrodatné odchylka. Překvapivě tedy nebyl potvrzen rozdíl v specifické 
vydatnosti vrtů v zóně infiltrace a drenáže. Ani medián nevykazuje větší rozdíly mezi 
kategoriemi.

Pro určení, jak se specifická vydatnost všech depresí mění s nadmořskou výškou, jsem 
vytvořila obr. 8.29. Z korelačních koeficientů jednotlivých čerpání, které vychází vždy kolem 
0,1, je jasné, že mezi specifickou vydatností a nadmořskou výškou není žádný vztah. To jasně 
vyplývá i z grafu obr. 8.2., kde jsou vrty téměř rovnoměrně rozprostřeny v nadmořské výšce 
od 200 do 550 m n. m.
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Obr. 8.29. Závislost specifické vydatnosti všech depresí na nadmořské výšce vrtů.

Vztah mezi specifickou vydatností z první deprese a spádem hladiny podzemní vody 
je uveden na obr. 8.30.

Obr. 8.30. Graf závislosti mezi spádem hladiny a specifickou vydatností z první deprese. 

y = -0,0003x + 0,204
R² = 0,0074

y = -0,0003x + 0,158
R² = 0,016

y = -0,0003x + 0,1662
R² = 0,0324

0,00

0,00

0,01

0,10

1,00

10,00

0 100 200 300 400 500 600

sp
ec

if
ic

k
á

 v
y

d
a

tn
os

t 
(l

/s
 m

)

nadmořská výška vrtu

Specifická vydatnost z první deprese 
(n = 268)

Specifická vydatnost z druhé deprese 
(n = 171)

Specifická vydatnost ze třetí deprese 
(n = 102)

Lineární (Specifická vydatnost z 
první deprese (n = 268))

Lineární (Specifická vydatnost z 
druhé deprese (n = 171))

Lineární (Specifická vydatnost ze 
třetí deprese (n = 102))

y = -0,0202x + 0,1111
R² = 0,0022

0,0001

0,0010

0,0100

0,1000

1,0000

10,0000

0,00 0,20 0,40 0,60 0,80 1,00

sp
ec

if
ic

k
á 

vy
d

a
tn

os
t 

u
rč

en
á

 z
 p

rv
n

í 
d

ep
re

se
(l

/s
 m

)

spád hladiny podzemní vody

Specifická vydatnost z první 
deprese (n = 262)

Lineární (Specifická 
vydatnost z první deprese (n = 
262))



54

Z grafu 8.30. je zřejmé, že mezi spádem hladiny podzemní vody a specifickou 
vydatností první deprese není žádný vztah. Hodnoty specifické vydatnosti neklesají 
rovnoměrně se spádem hladiny podzemní vody a koeficient korelace je 0,046.

Obr. 8.31. Graf závislosti mezi hloubkou hladiny pod terénem a specifickou vydatností z první deprese.

Obr. 8.32. Graf závislosti mezi nadmořskou výškou hladiny ve vrtech a specifickou vydatností z první 

deprese.
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Obr. 8.33. Graf závislosti mezi výškou hladiny ve vrtech nad vodním tokem a specifickou vydatností 

z první deprese.

Z grafů obr. 8.31., 8.32. a 8.33. je zřejmé, že mezi hloubkou hladiny pod terénem, 
nadmořskou výškou hladiny ve vrtech, výškou hladiny ve vrtech nad vodním tokem a 
specifickou vydatností určené z první deprese není žádný vztah. Korelační koeficient obr. 
8.31. je R = 0,13, obr. 8.32. je R = 0,07 a obr. 8.33. je R = 0,06.

8.4. Transmisivita a další parametry

V předchozí kapitole se překvapivě ukázalo, že v zájmové oblasti neexistují žádné 
vztahy mezi specifickou vydatností a vzdáleností od řeky, nadmořskou výškou hladiny ve 
vrtech a výškou hladiny nad vodním tokem.  Pro ověření tohoto překvapivého výsledku jsem 
v grafech na obr. 8.34., 8.35. a 8.36. vynesla vztahy mezi transmisivitou z vrtné databáze 
hydrofondu a vzdáleností od vodního toku, nadmořskou výškou hladiny ve vrtech a výškou 
hladiny nad vodním tokem
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Obr. 8.34. Vztah mezi vzdáleností od toku a hodnotou transmisivity z vrtné databáze hydrofondu (m2/s).

Z regresní rovnice obr. 8.34. je jasné, že mezi vzdáleností od toku a skutečnou 
transmisivitou není žádný lineární vztah. Koeficient korelace je R = 0,05. 

Obr. 8.35. Vztah mezi nadmořskou výškou hladiny vody ve vrtech a transmisivitou.
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Obr. 8.36. Vztah mezi výška hladiny ve vrtech nad vodním tokem a transmisivitou.

U obr. 8.35. a 8.36. je z koeficientů korelace, které v obou případech vychází kolem 
0,1 zřejmé, že mezi těmito parametry není žádný vztah.

Výsledky ukazují, že ani u transmisivity není pozorovatelný žádný rozdíl mezi 
územím infiltrace a drenáže.

8.5. Testování metody Krásný Kněžek v zájmovém území

V posledním kroku jsem aplikovala metodu Krásný Kněžek (1977) Pro výpočet 
specifického podzemního odtoku jsem použila rovnici (7.5.) viz kap.7. Za průměrný 
hydraulický gradient jsem v souladu s rovnicí použila střední hodnotu spádu terénu získanou 
z DMR 10x10 m (0,1309). Hustota říční sítě byla 0,00148559 m/m2. Jako střední hodnotu 
transmisivity jsem použila průměrnou transmisivitu vypočítanou vztahem (7.4.) ze specifické 
vydatnosti první deprese, která byla 1,27x10-4 m2/s. Tato hodnota je velmi blízká průměru 
skutečné transmisivity uvedené v databázi z hydrofondu ze stejné skupiny vrtů (1,1 x 10-4

m2/s). Výsledný vypočtený specifický podzemní odtok je uveden v tab. 8.10. Výsledný 
vypočtený specifický podzemní odtok je uveden v tab. 8.10.

Tab. 8.10. Vypočítaný specifický podzemní odtoky pro velikost buněk 10x10 zkoumané oblasti podle 

metody Kněžek Krásný a hodnota z mapy podzemního odtoku podle Krásný et al. (1981).

Modelový specifický 
podzemní (základní) odtok 
na základě metody Kněžek 
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(l/s/km2)
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Skutečnou hodnotu specifického podzemního odtoku z mapy odtoku podzemní vody 
v ČSSR uvádí Krásný et al. (1981). Dosahuje okolo 2-3  l/s/km2. Z tab 8.10. je zřejmé, že 
modelová hodnota z metody Krásný Kněžek je téměř 20x vyšší než skutečná hodnota 
specifického podzemního odtoku. Vysvětlením tohoto zásadního rozdílu nemůže být náhrada 
sklonu terénu za sklon hladiny, protože hladina má v průměru 88% sklonu terénu a její použití 
změní výsledek jen o 12%. Je obtížně představitelné, že mezi střední hodnotou transmisivity 
odvozenou ze specifické vydatnosti vrtů a skutečnou střední hodnotou transmisivity 
v zájmovém území by byl téměř řádový rozdíl.  

Vysvětlením je možnost, že spád hladiny v zájmové oblasti neodpovídá v pravém 
smyslu hydraulickému spádu ale je v průměru 20x vyšší než skutečný hydraulický spád. 
Relativně strmé svahy hluboce zařízlých údolí přítoků Sázavy mají hladinu podzemní vody, 
která kopíruje terén a to s dokumentovanými extrémními sklony až téměř 40o. Sklon hladiny 
podzemní vody je daný spádem nepropustného podloží, nikoli nutně hydraulickým 
gradientem podobně jako tomu je v oblastech stoku v české křídové pánvi. Prostředí si lze 
představit jako kaskádu nádrží s malým spádem odpovídajícímu transmisivitě při daném 
průtoku prostředí následovaných přepadem, kdy voda přetéká z jedné nádrže do druhé. Na 
přepadu je spád extrémní a řízený pouze geometrií přepadové hrany, nemá nic společného 
s transmisivitou prostředí.

Zásadní rozpor mezi skutečným a modelovým odtokem podzemní vody ukazuje, že 
vzorec může vést k zcela chybným výsledkům v oblastech jako je údolí Sázavy a jeho okolí, 
kde se vyskytují strmé svahy a kde průměrný hydraulický gradient nemusí být roven spádu 
hladiny podzemní vody. V  oblasti, kde je spád hladiny dán spádem nepropustného podloží a 
hydraulický gradient by dostačoval mnohem nižší pro průtok veškeré vody prostředím povede 
využití vzorce k přeceněným výsledků specifického podzemního odtoku z reálných hodnot 
transmisivity. Naopak pokud se počítá transmisivita ze skutečného specifického podzemního 
odtoku v takové oblasti, povede vzorec k výraznému podcenění střední transmisivity oproti 
realitě.  Výsledky ukazují, že vzorec obsahuje dosud neznámou nejistotu, která by měla být 
vždy uvažována při interpretaci výsledků.
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9.  KONCEPTUÁLNÍ MODEL

Obr. 9.1. Konceptuální model proudění podzemní vody v prostředí hydrogeologického masivu na strmých svazích v okolí řeky Sázavy.
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Na obr. 9.1. je konceptuální model představující vertikální řez prostředím 
hydrogeologického masivu na strmých svazích v okolí řeky Sázavy a jejích přítoků. Model je 
sestaven na základě údajů z předchozích kapitol. Hladina podzemní vody ve vrtech se 
nejčastěji vyskytuje do hloubek 5 m, Hladina dobře kopíruje terén i na strmých svazích. Pod 
zónou zvětralin, která je v tomto modelu zobrazena pouze tenkým pruhem, je zóna 
propojených puklin. Četnost puklin s hloubkou rychle klesá. Model předpokládá, že pukliny
jsou propojené v horizontálním směru pouze v menších sítích. Sítě puklin jsou od sebe 
odděleny úseky, kde nejsou pukliny propojené a voda tak přepadá z jedné puklinové sítě do 
druhé a v tomto úseku prudce ztrácí hydraulickou výšku. U spádu hladiny se tedy
předpokládá kaskádovitý charakter (obr. 9.1.) se strmějšími spády v úseku mezi puklinovými 
systémy a pozvolnějším spádem v rámci hustší zóny puklin. Tento konceptuální model je 
podpořen pozorováními Tůmové, Novotné (1996) a Černého (1982), kteří popisují vrty 
s přítoky ve velkých hloubkách. Přitom vrty mají hladinu blízko u povrchu a jsou situovány 
na strmých svazích.  
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    10. ZÁVĚR

V této práci jsem pomocí dat z vrtného archivu Geofondu a programu ArcMap 10.1 
charakterizovala hydrogeologický masiv v okolí řeky Sázavy. V zájmové oblasti převládají 
vrty s hydrogeologickými údaji s hloubkou do 30 m (72%), pouhých 9% vrtů dosahuje 
hloubky 70 - 200 m. Ve většině vrtů byla hladina zastižena v hloubce do 15 m pod terénem 
(81%). U 17% vrtů se vyskytuje v hloubce 15 až 30 m a jen 2% vrtů zastihly hladinu v 
hloubce pod 30 m. Hloubka hladin pod terénem odpovídá lognormálnímu rozdělení, 
koeficient determinace je 0,93. Nezjistila jsem žádný vztah mezi hloubkou hladiny a 
hloubkou vrtů ani hloubkou hladiny a nadmořskou výškou vrtu. 

Pomocí programu ArcMap 10.1 jsem spočetla z digitálního modelu reliéfu (DMR) 
střední spád terénu, který vychází pro buňky o velikosti 10x10 13,1% (7,5). Střední spád
terénu vypočítaný ze vzdálenosti a rozdílu nadmořských výšek vrtů a nejbližších vodních toků
je 0,12 (6,8). Mírně nižší střední hodnota spádu terénu než z DMR je způsobena tím, že vrty 
jsou situovány ve větší míře v údolích. Střední spád hladiny podzemní vody vypočítaný ze 
vzdálenosti a rozdílu nadmořských výšek hladiny vrtů a nejbližších vodních toků dosahuje 
88% spádu terénu na stejných objektech. Mezi spádem terénu a spádem hladiny je těsný 
lineární vztah s koeficientem korelace 0,96. Střední spád hladiny podzemní vody v celé 
oblasti je 0,103 (6,2). Ve zkoumané oblasti se vyskytují místa, kde je velmi strmý spád 
hladiny podzemní vody, který se pohybuje v rozmezí od 27 do 39. Jsou to místa na hranách 
strmých svahů, na srázech a v osách roklí. Je tak zřejmé, že hladina vody kopíruje terén a to i 
na velmi strmých svazích. Toto zjištění je v souladu s obecnými předpoklady o prostředí 
hydrogeologického masivu. Spád hladiny podzemní vody nemá vztah s nadmořskou výškou
hladiny vody ve vrtech ani s hloubkou hladiny pod terénem.

Specifická vydatnost je v zájmové oblasti zastoupena v největší míře hodnotami od 
0,01 do 0,1 (l/s/m). Tyto hodnoty odpovídají nízké až velmi nízké třídě transmisivity se 
značnou variabilitou typickou pro puklinové prostředí. Střední hodnota transmisivity je 
1,27x10-4. Vyhodnocením vztahu mezi snížením hladiny pod ustálenou hladinou a nejnižší 
specifickou vydatností, jsem zjistila, že propustnost prostředí rychle klesá s hloubkou, což je 
v souladu s existujícími konceptuálními modely prostředí hydrogeologického masivu.

Ve zkoumané oblasti není žádný rozdíl mezi středními hodnotami specifické 
vydatnosti ani transmisivity v oblastech blízko vodních toků (oblasti drenáže) a oblastmi 
vzdálenými od vodních toků (oblasti infiltrace). Pouze u maximálních hodnot vydatnosti a 
transmisivity platí, že vyšší hodnoty se vyskytují u vodních toků častěji. Může to být ale 
způsobeno vyšším počtem vrtů a tím vyšší variabilitou hodnot u vodních toků než ve větších 
vzdálenostech od toků. Žádný vztah jsem nezjistila ani mezi specifickou vydatností a výškou
hladiny ve vrtech nad vodním tokem, nadmořskou výškou hladiny ve vrtech ani hloubkou 
hladiny pod terénem. Tyto výsledky jsou v kontrastu s představou Krásného et al. (2012) o 
vyšší specifické vydatnosti resp. transmisivitě v oblastech drenáže vůči oblastem infiltrace. 

Metoda Krásný Kněžek (1977) vedla v zájmové oblasti k zjištění o 1 řád vyšší 
hodnoty specifického podzemního (základního) odtoku než odpovídá realitě. 
Pravděpodobným vysvětlením tohoto zásadního nesouladu je použití spádu terénu nebo 
hladiny jako hydraulického gradientu. V zájmovém území je zřejmě v mnoha případech spád 
hladiny podzemní vody dán sklonem nepropustného podloží a není tedy hydraulickým 
gradientem v pravém smyslu, protože je určen přepadovými hranami v prostředí a nikoli 
hydraulickým odporem prostředí proti proudění vody. Výsledky naznačují, že metoda Krásný 
Kněžek (1977) obsahuje skrytou nejistotu, která může vést v místech se strmým spádem 
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terénu k výrazně přeceněným odhadům specifického podzemního odtoku a nebo k výrazně 
podceněných odhadům střední transmisivity prostředí. 

Vytvořila jsem konceptuální model prostředí hydrogeologického masivu v zájmové 
oblasti, který je v souladu s pozorovanými vztahy mezi různými parametry.
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