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1. ÚVOD
Na základě objednávky Ing.arch. Michala Petra ze společnosti ARCHUM architekti s.r.o., se sídlem
Gerstnerova 658/5, 170 00 Praha 7 – Holešovice, jsme vypracovali hydrogeologické posouzení za
účelem posouzení hydrogeologických poměrů v dílčích zastavitelných oblastech, určených pro obytnou
výstavbu v jednotlivých částech obcí Blatné. Ojednatel poskytl mapový podklad s vyznačením dílčích
zastavitelných oblastí.
Lokality byly posuzovány z hlediska možnosti vsakování zachycených srážkových vod, možnosti
likvidace přečištěných odpadních vod z DČOV přednostně jejich zasakováním a posouzení geologického
prostředí z hlediska hromadné výstavby vodních zdrojů pro individuální zásobování pitnou vodou.
Hydrogeologické posouzení bylo zpracováno formou archivní rešerše, doplněné rekognoskací terénu a
sondážními pracemi.

2. PŘÍRODNÍ POMĚRY ZÁJMOVÉHO ÚZEMÍ
2.1GEOGRAFICKÉ POMĚRY
Zájmová lokalita je plošně rozdělená do sedmi dílčích oblastí, tvořících místní části města Blatná, v
okresu Strakonice, kraji Jihočeském. V následující tabulce uvádíme seznam dílčích oblastí a jejich
geografickou pozici k městu Blatná. Situace zájmového území (dílčích oblastí) je zobrazena v příloze č.
1.
Tab. 1 – Přehled dílčích lokalit (části obce Blatné)
Lokalita (dílčí oblast)

Katastrální území

Geografická pozice

Blatenka

Blatenka

Část města Blatná, 3,5 km JZ od Blatné

Čekanice

Čekanice

Část města Blatná, 5,5 km J od Blatné

Drahenický Málkov

Drahenický Málkov

Část města Blatná, 5,5 km S od Blatné

Hněvkov

Hněvkov u Mačkova

Část města Blatná, 3 km JV od Blatné

Jindřichovice

Jindřichovice u Blatenky

Část města Blatná, 4,5 km JZ od Blatné

Milčice

Milčice u Čekanic

Část města Blatná, 6,5 km J od Blatné

Řečice

Blatná

Část města Blatná, 2,5 km SZ od Blatné

Skaličany

Skaličany

Část města Blatná, 3 km SV od Blatné

2.2GEOMORFOLOGICKÉ POMĚRY
Dle geomorfologického členění Blatensko náleží do podcelku Horažďovická pahorkatina, která dle
vyššího členění náleží k celku Blatenská pahorkatina, oblasti (podsoustavy) Středočeská pahorkatina a
Česko-moravské soustavy (subprovincie). Blatenská pahorkatina je geomorfologický celek nacházející se
v jihozápadní části Středočeské pahorkatiny, která se rozkládá na pomezí středních, západních a jižních
Čech. Pahorkatina sousedí na jihu s Šumavským podhůřím a Českobudějovickou pánví, na východě s
Táborskou pahorkatinou, na severu s Benešovskou pahorkatinou a Brdskou vrchovinou a na západě s
Švihovskou vrchovinou. Blatenská pahorkatina je poměrně členitá pahorkatina střední výšky 509,2 m.
Nejvyšším bodem je vrch Drkolná (729 m). Krajinný ráz je ovlivněn geologickými a geomorfologickými
procesy. Náhorní plošina svažující se jihovýchodním směrem, dosahuje nadmořské výšky 430 – 660 m,
přesto jsou zřejmé malé výškové rozdíly (na severu zasahují do území Brd, na jihu zabíhají poslední
výběžky Šumavy). Pahorkatina je charakteristická mírně zvlněným povrchem s mozaikovitým rázem
krajiny, mírně svažitou odlesněnou krajinou bez indikací výraznějších tektonických poruch, místy
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svažitou zemědělsky obhospodařovanou krajinou. Místy lze identifikovat mělké terénní deprese,
tektonické poruchy a zóny menšího významu, nad údolí a úžlabiny vystupují četné pahorky. Oblast
Blatenské pahorkatiny je poměrně hustě osídlena a odvodňována toky a přítoky řek Otava a Úslava.
Podle geomorfologického členění reliéfu ČR (http://geoportal.gov.cz) náleží zájmové území do
následujících okrsků:
Tab. 2 – Geomorfologické okrsky
Lokalita (dílčí oblast)

okrsek

podcelek

Blatenka

Kasejovická pahorkatina

Horažďovická pahorkatina

Čekanice

Kasejovická pahorkatina

Horažďovická pahorkatina

Drahenický Málkov

Hvožďanská pahorkatina

Horažďovická pahorkatina

Hněvkov

Kasejovická pahorkatina

Horažďovická pahorkatina

Jindřichovice

Kasejovická pahorkatina

Horažďovická pahorkatina

Milčice

Kasejovická pahorkatina

Horažďovická pahorkatina

Řečice

Blatenská kotlina

Horažďovická pahorkatina

Skaličany

Blatenská kotlina

Horažďovická pahorkatina

2.3KLIMATICKÉ POMĚRY
Město Blatná a blízké okolí spadá do mírně teplé a mírně vlhké oblasti s drsnější vrchovinovou zimou.
Průměrná roční teplota je v Blatné 7,5°C, průměrný roční úhrn srážek činí 595 mm. Níže jsou uvedené
tabulky udávající dlouhodobé průměrné měsíční úhrny srážek v nejbližších srážkoměrných stanicích za
období let 1930 – 1961 a za období 1961 – 2002.
Tab. 3 – Dlouhodobé měsíční úhrny srážek v mm za období 1930 - 1961 IV V VI VII VIII IX X
Srážkoměrná stanice

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

rok

Blatná (433 m n.m.)

30

30

26

36

59

69

84

62

39

42

31

33

541

Sedlice (510 m n.m.)

28

32

29

38

65

84

91

66

41

45

31

33

583

35

40

29

41

65

74

88

65

41

47

31

36

592

Chanovice (561 m n.m.)
Zdroj: ČHMÚ

Tab. 4 – Dlouhodobé měsíční úhrny srážek v mm za období 1961 - 2002 V VI VII VIII IX X
Srážkoměrná stanice

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

rok

Kocelovice (519 m n.m.)

27,7

27,5

37,4

40,6

59,4

72,2

73,7

75,5

47,3

38,8

38,1

35,6

574

Sedlice (500 m n.m.)

28,3

29,7

40,6

40,9

63,8

81,0

76,4

77,9

45,7

39,9

39,6

35,1

599

34,7

33,5

44,2

43,2

61,4

77,5

79,6

81,7

48,2

41,3

43,9

40,7

630

Chanovice (533 m n.m.)
Zdroj: ČHMÚ

2.4GEOLOGICKÁ STAVBA ŠIRŠÍHO ZÁJMOVÉHO ÚZEMÍ
Z geologického hlediska patří širší zájmové území do moldanubické oblasti, která je zde zastoupena
magmatickými horninami středočeského plutonu, paleozoického stáří. Skalní podklad je budovaný
biotitickým až amfibolicko-biotitickým granodioritem (varieta blatenského typu), který je hojně proniknut
žilnými horninami (porfyry, porfyrity, aplity a lamprofyry). Všechny horniny, podílející se na stavbě
území jsou místy porušeny tektonickými poruchami, pásmy drcení. Granodiority jsou do hloubky cca 10
m porušeny systémem puklin, otevřené pukliny byly ověřeny do hloubky cca 25 m pod povrchem terénu.
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Skalní podklad pokrývá zvětralinový plášť, písčité a hlinitopísčité eluvium s úlomky hornin. Zvětraliny
skalního podloží jsou překryty vrstvou kvartérních uloženin, jejichž mocnost závisí na geomorfologii.
Kvartérní pokryv je v zájmovém území a jeho širším okolí tvořen převážně deluviálními a
deluviofluviálními písčito-hlinitými sedimenty o mocnosti převážně 1 – 2 m, v závislosti na morfologii
terénu. V okolí potoků a vodních nádrží se vyskytují písčito-jílovité a jílovito-písčité aluviální náplavy.

2.5HYDROGEOLOGICKÉ POMĚRY ŠIRŠÍHO ZÁJMOVÉHO ÚZEMÍ
Zájmové území je z hlediska hydrogeologického rajónování řazeno do rajonu č. 6320 - Krystalinikum v
povodí Střední Vltavy. Hydrogeologické poměry daného území se vždy úzce váží ke geologické stavbě širší
oblasti. Z hlediska hydrogeologie je geologická stavba území rozčleněna do dvou základních celků paleozoických hornin (granodioritů) a sedimentů kvartéru (včetně pasáže rozložených eluvií).
Na obě výše uvedené partie základní geologické stavby území je v širším zájmovém území vázán oběh
i zásoby podzemních vod. První kolektor podzemních vod je v oblasti vázán buď na kvartérní sedimentaci
a přípovrchovou zónu paleozoických hornin nebo při nezvodněném kvartéru až na podložní horniny.
Na výlučně průlinově propustné kvartérní sedimenty (a eluvia podloží vč. silně zvětralých a zvětralých
podložních hornin) jsou vázány zásoby podzemních vod mělkého oběhu pouze lokálně v omezeném
měřítku, především při mocnějších akumulacích fluviálních a deluviofluviálních sedimentů při
povrchových tocích, případně na plošně i vertikálně rozsáhlejší akumulace deluviálních a proluviálních
uloženin. V těchto sedimentech s volnými i lokálně napjatými hladinami dochází k rychlému oběhu
mělkých podzemních vod, dotovaných z atmosférických srážek, břehovou infiltrací z povrchových toků i
přírony podzemních vod z geologicky starších formací. Odvodnění přebytků zásob mělkých podzemních
vod probíhá při místních erozních bázích, redukce jejich zásob je dána i umělými odběry. Mělké kvartérní
podzemní vody se vyznačují značnou rozkolísaností svého oběhového režimu (ovlivňujícího systém
odběru těchto vod) i značnou jakostní nestálostí obíhajících podzemních vod (náchylností ke kontaminaci
cizorodými látkami uniklými do kvartérního pokryvu).
Tyto partie geologické stavby jsou v posuzovaném území zvodněny pouze lokálně v závislosti na
geomorfologické predispozici a na množství atmosférických srážek.
Hladina podzemním vody je nesouvislá, volná, generelně charakterizovaná průměrnou hodnotou
koeficientu transmisivity T v rozmezí řádu 1.10-6 – 1.10-7 m2.s-1.
Směr proudění mělkých podzemních vod v zájmovém území je směrem k lokálním erozním bázím,
tvořeným koryty vodotečí.
Hlubší oběh podzemních vod je soustředěn převážně do poruchových pásem a tektonických zón
paleozoických hornin. Kolektor podzemních vod vázaný na diskontinuity podloží má puklinovou
propustnost, v zóně výrazněji navětralých hornin se pouze zčásti může uplatňovat propustnost průlinovopuklinová. Zvodeň má převážně napjatou hladinu podzemní vody. Pohyb vod po puklinovém systému je
omezován druhotným vyplněním diskontinuit především produkty alterace a sevřením puklin především
se vzrůstající hloubkou. Obecně propustnější puklinové systémy jsou vázány na žilné vyvřeliny. Dotace
těchto zvodní pochází převážně z atmosférických srážek (spadlých i mimo vlastní dílčí hydrologické
povodí) přímo zasáklých ve výchozových partiích nebo prostřednictvím kvartérních pokryvů. Odvodnění
probíhá pramenními vývěry, skrytými výrony podzemních vod do nadložních krycích vrstev nebo přímo
do vodotečí, tvořících místní erozní bázi, případně umělými odběry těchto podzemních vod.
Hydraulické charakteristiky paleozoických hornin (granodiority, v menší míře ortoruly), budujících širší
okolí zájmového území, mají obecně nízkou propustnost. V archivní literatuře udávané koeficienty
filtrace se pohybují v řádu 10-5 až 10-7 m.s-1 (třída propustnosti IV a VI, tj. dosti slabě propustné až slabě
propustné prostředí, Jetel 1973), koeficienty průtočnosti převážně v řádu 10-5 až 10-6 m2.s-1. Jedná se tedy
(podle klasifikace J. Krásného, 1978) o prostředí s transmisivitou v kategorii IV až V, nízká až velmi
nízká transmisivita. V tektonicky výrazněji postižených územích však může být lokálně průtočnost v
puklinovém kolektoru i řádově vyšší.
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Generelní směr hlubšího odtoku podzemních vod ze zájmového území je s vysokou pravděpodobností k
severovýchodu.
Hloubka hydrogeologických vrtů je jedním z hlavních činitelů, který ovlivňuje jejich vydatnost.
V některých případech může být vliv hloubky převážen tektonickou pozicí území nebo naopak snížen
omezenou infiltrační plochou. Zvodnění svrchních partií hornin, porušených soustavou puklin, se však
zpravidla zvyšuje s přibývající hloubkou. Hydrogeologické vrty v granitoidech o hloubce 10-20 m
vykazují specifickou vydatnost q = 0,11 až 0,13 l.s-1.m-1. Hydrogeologické vrty s hloubkovým intervalem
20 – 30 m vykazují specifickou vydatnost q = 0,08 až 0,09 l.s-1.m-1. Hydrogeologické vrty s hloubkovým
intervalem 30 – 40 m vykazují specifickou vydatnost q = 0,10 l.s-1.m-1.
Tab. 5 - Četnost hydrogeologických vrtů podle využitelné vydatnosti v l/s, vyhloubených v hlubinných vyvřelinách (granodiority,
granity)
Hloubka
<0,1
0,1 - 0,5
0,5 - 1,0
1,0 - 2,0
>2,0
min
max
vrtu
(l/s)
(l/s)
(l/s)
(l/s)
(l/s)
(l/s)
(l/s)
do 10 m
9
32
4
3
0
0,06
1,78
10 – 20

8

46

20

11

6

0,05

3,30

20 – 30

0

37

31

14

11

0,11

3,13

5

6

3

3

0,17

4,80

30 - 40
0
Pozn. Celkový počet 249 vrtů

2.6HYDROLOGIE
Hydrologicky patří zájmové území k povodí 1-08-04 Lomnice a Otava od Lomnice po ústí. Významnější
toky představují řeka Lomnice, Závišínský potok (levý a zároveň největší přítok Lomnice ve správním
obvodu) a Smolivecký potok. Lomnice je posledním velkým přítokem Otavy. Pramení pod Blatnou a
protéká mírně zvlněnou krajinou. Povodí řeky Lomnice je 277,64 km², samotná řeka je hlavní vodní osou
a sběratelem vod na Blatensku a je na ni vázána téměř celá rybniční soustava. Hydrologický režim toku i
celého území ovlivňuje soustava rybníků okolo Blatné. Při velkých vodách způsobuje záplavy
v inundacích a podmáčení okolních pozemků. V povodí Lomnice se dlouhodobým režimním měřením
zaznamenávají úrovně hladin podzemní vody na dvou vrtech ČHMÚ, které vykazují zřejmý rozkolísaný
roční cyklus, z nichž první reaguje na srážky pouze občasně a druhý zřetelně (s určitým zdržením).
Závišínský potok je poměrně bystrý tok protékající směrem severozápad – východ. Protéká lesnatou
Blatenskou pahorkatinou do Blatenské rybniční kotliny. Část toku se nachází ve II. ochranném
vodárenském pásmu.
Lomnice vzniká soutokem několika potoků. Až k Tchořovicím teče téměř jižním směrem. Na horním
toku protéká zejména lučinami. Na toku se nachází také chráněný úsek - rezervace protékaný Dolejší
rybník či lokalita NATURA 2000 v zámeckém parku v Blatné. Hlavní tok Lomnice se skládá z typicky
podhorských potoků, což jsou zejména lesní, částečně i luční potoky Smolivecký a Závišínský. V úseku
od pramenu až do vtoku do rybníka Pustý je voda většinou klidnější. Zdejší krajina je čistá a panenská. K
jezu mlýna Míreč je to klidná voda v otevřenějším údolí. Typickými vodními útvary povrchové tekoucí
vody jsou drobné potoky a strouhy, které protékají mozaikovitou (lesopolní krajinou). Tyto drobné toky
často zásobují rozsáhlou rybniční soustavu vodou či zavlažují půdu. I v důsledku nepříliš výrazných
výškových terénních rozdílů je říční a potoční síť poměrně pomalá s kolísajícími stavy vody.
Pro Blatensko je rovněž charakteristická poměrně rozsáhlá rybniční soustava (třetí největší v republice s
přibližně 350 rybníky). K jejímu vybudování přispěly vhodné geologické a geomorfologické podmínky.
Mělké terénní deprese Blatenské pahorkatiny, kterými protékaly drobné vodní toky, bylo možné přehradit
a využít tak povrchové vodní zdroje k akumulaci vod. Mírně zvlněná krajina neumožňovala výstavbu
rozsáhlejších rybníků (jako například v nížinatějších oblastech na Třeboňsku), zato jich zde lze
identifikovat větší množství ale, zato menší rozlohy.
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2.7CHRÁNĚNÁ ÚZEMÍ
Podle informací zveřejněných na Portálu veřejné správy ČR (http://geoportal.gov.cz), není žádná
zastavitelná oblast součástí žádných ochranných pásem, zvláště chráněných území a ostatních území
chráněných zvláštními předpisy o ochraně přírody a krajiny, ani chráněných ložiskových území.

3. CHARAKTERISTIKA JEDNOTLIVÝCH DÍLČÍCH OBLASTÍ
3.1BLATNÁ
Geologické poměry
Z hlediska regionálně geologického členění patří město Blatná do moldanubické oblasti, která je zde
zastoupena magmatity středočeského plutonu. Převládajícími horninami jsou biotitické a amfibolickobiotitické středně zrnité granodiority blatenského typu stáří mladší paleozoikum (karbon) s častými
intruzemi lamprofyrů, granodioritových porfyritů a leukokratních žul. Reliéf terénu i nezvětralého
skalního podloží je poměrně členitý, jeho hloubka je závislá na charakteru a stupni zvětrání. Silně zvětralé
skalní podloží se vyskytuje nejčastěji v hloubce 2 - 4 metry pod úrovní terénu. Místy potom, zejména v
případě velmi strmých svahů eventuelně ve vrcholových polohách vystupují granodiority až na povrch
nebo jsou kryty mělkou pokrývkou kvartérních zvětralin. Zvětrávají převážně na písčité eluvium
s různým podílem jílovité složky.
V jihozápadní a jihovýchodní části města jsou zvětralé granodiority překryty relikty sladkovodního
terciéru (neogén - miocén), zastoupené nezpevněnými sedimenty, jíly, písky a štěrky. Zrnitostně lze
přechod kvartérních sedimentů do eluvií často obtížně rozlišit. Kvartérní pokryv, tvořící svrchní část
geologického profilu, představují deluviofluviální písčité hlíny a hlinité písky, při povrchu humózní. V
okolí vodních toků (Lomnice) a vodních nádrží se vyskytují aluviální náplavy, které jsou tvořeny
zrnitostně proměnlivým materiálem (převažují písčitohlinité zeminy). Jedná se převážně o splachové
nevytříděné sedimenty. Vrstevní sled je zakončen kvartérní sedimentací. Kvartérní pokryv je zastoupen
převážně deluviálními písčitými hlínami, písčitými jíly, přecházející do jílovitých písků a navážkami,
charakteru výkopku místních zemin s antropogenním materiálem. Kvartérní pokryv dosahuje mocnosti
převážně do 1 m a mělce pod povrchem přechází do hlinitopísčitého eluvia granodioritů. V blízkosti
vodotečí se vyskytují fluviální sedimenty, často nevytříděné (písky, štěrky, hlíny), které dosahují větších
mocností (i více než 4 m). Na vyvýšeninách s intenzivnější erozí vystupují eluvia a balvanitě zvětrávající
granitoidy až k povrchu terénu.

Hydrogeologické poměry
Z hydrogeologického hlediska se jedná o území průměrně vhodné pro získání většího množství podzemní
vody. Nositelem zvodnění bývá průlinově propustný kvartérní kolektor, který je hydraulicky spojitý
s hlubším kolektorem vytvořeným v zóně přípovrchového rozvolnění a puklinového porušení
hornin skalního podkladu. Vydatnosti jednotlivých zdrojů jsou převážně vhodné pouze pro individuální
zásobování. Můžeme zde rozlišit dva typy hydrogeologických kolektorů - puklinový v podložních
skalních horninách (granodiority) a průlinový v kvartérních a terciérních (neogenních) sedimentech.
Horniny, které budují geologické podloží zájmové oblasti, se vyznačují jen méně intenzivním oběhem
podzemní vody. Přírodní doplňování zásob podzemní vody je přímo závislé na atmosférických srážkách.
V závislosti na litologickém charakteru hornin se podzemní voda vyskytuje pouze jako voda puklinová.
Oběh podzemní vody je vázán převážně na pásmo povrchového rozvolnění puklin, případně na hlubší
průběžné pukliny tektonického původu. Množství puklinové vody je závislé na stupni rozpukání a
navětrání hornin, dále na délce, rozevřenosti, výplni a hloubkovém dosahu puklin. Vzhledem k členitému
reliéfu se mohou zřídka vyskytovat pramenní vývěry, uplatňuje se však zejména plynulé odvodňování
prostřednictvím deluviálních sedimentů. Propustnost podložních skalních hornin je podle archivních
údajů nízká a lze jí charakterizovat koeficientem transmisivity T řádově 2,0.10-5 až 2,3.10-4 m2.s-1.
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Specifikace mocnosti zvodnělé vrstvy ve skalních horninách je problematická, v případě běžné puklinové
propustnosti se může jednat o desítky metrů.
Podzemní voda průlinová je vázána na bázi kvartérních sedimentů, přecházejících často plynule do
podložních neogenních uloženin. V zájmovém území je jí možno očekávat ve formě infiltrované
atmosférické vody akumulované v propustnějších písčitějších polohách. Pohyb podzemní vody v plošně
omezených denudačních zbytcích terciérních uloženin, vyplňujících sníženiny v moldanubiku, je vázán
na zónu oživeného proudění vody nad a v úrovni erozní báze. Akumulační schopnosti těchto volných a
prostorově omezených zvodní, nejsou veliké a jsou většinou lokálního významu. Infiltrovaná podzemní
voda zaklesává do větších hloubek až do pásma povrchového rozvolnění puklin. Ve svažitějším terénu
voda stéká po skalním podkladu, přičemž místy vyvěrá na povrch ve formě převážně periodických
pramenů. Podmínky pro vytvoření zvodní v případě kvartérních svahových sedimentů o nízkých
mocnostech a proměnlivé propustnosti jsou jen málo vhodné a zvodnění je většinou nevýznamné. Může
sloužit maximálně k zásobování individuálních zdrojů.
Směr proudění podzemní vody je konformní se spádem terénu k místní drenážní bázi, do údolí řeky
Lomnice.

Nově zastavitelné plochy - průmyslové areály
Ve městě Blatné se počítá s dalším rozšiřováním stávajících průmyslových zón, např. v lokalitě Pod Škalí
a Sádlov. Zásobování pitnou vodou je prostřednictvím vodovodního řádu. Splaškové odpadní vody jsou
likvidovány svodem do kanalizace s následným vyčištěním na ČOV. Odpadní vody bývají zpravidla
svedeny do jednotné vnitrozávodní kanalizace a následně do kanalizace veřejné.
Likvidace srážkových vod
V případě výskytu hladiny podzemní vody v hloubce větší než 2 m pod terénem jsou geologické poměry
v Blatné a jejím okolí pro účely zasakování srážkových vod příznivé. Vsakování je možné provádět do
písčitého eluvia granodioritů, případně rozvětralého skalního podloží, které lze charakterizovat
koeficienty vsaku v rozmezí řádu 10-6 až 10-5 m.s-1.
Velmi vhodným způsobem a rovněž finančně méně náročným je odvádění srážkových vod z pozemků
povrchově, k tomu mohou sloužit různé typy průlehů, příkopů, žlabů nebo rigolů, které umožňují
částečné vsakování a tím i půdní filtraci a usazování nerozpuštěných látek.
Při úvaze o řešení způsobu likvidace srážkových vod je nutné zachovat nebo v maximální možné míře se
přiblížit přirozeným odtokovým poměrům lokality před její zástavbou. V poslední době je stále více
požadován decentralizovaný způsob odvodnění, který se zabývá srážkovým odtokem v místě jeho vzniku
a vrací ho do přirozeného koloběhu vody. Doporučujeme taková opatření a zařízení, která podporují
vsakování srážkového odtoku výparem, vsakem zadržováním (retencí) a pomalým regulovaným odtokem
do lokálního koloběhu vody (do vod podzemních či vod povrchových). Likvidace srážkových vod ze
zpevněných ploch, pokud se neplánuje jejich jiné využití, doporučujeme řešit přednostně jejich
povrchovým vsakováním, např. přes souvislou zatravněnou humusovou vrstvu (zelené plochy s dobrou
vsakovací schopností) nebo vsakováním v průlehu, doplněném rýhou, sloužících pro dočasné zadržení
srážkové vody před tím, než se vsákne do podloží, případně před odvedením do vodního toku. V případě
vyšších nároků na celkový akumulační objem povrchových prvků, je nutné doplnit o koncovou retenční
nádrž se vsakováním (suchý poldr) nebo vodní nádrž – jezírko. V případě možného znečištění srážkových
vod smísením se závadnými látkami, je nutné umístění zařízení k jejich zachycení (např. lapoly pro
zachycení ropných látek a olejů). Pro znečištěné srážkové vody je nutno celý systém doplnit o předčištění,
zejména pro zachycení nerozpuštěných látek. Vsakování v systému průlehů a rýh nebo v centrální
vsakovací nádrži je charakteristické vyšším hydraulickým zatížením, a předpokládá zastižení
propustnějších poloh, tj. písčitého až hlinitopísčitého eluvia granitoidů.
Tato varianta povrchového vsakování počítá s volným využitelným prostorem v bezprostřední blízkosti
zpevněných ploch. V případě, že není možné využít volných ploch pro povrchové odvodňovací (a
vsakovací) prvky, je nutné likvidovat srážkové vody pomocí podzemních liniových či plošných
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vsakovacích prvků (vsakovací rýhy a vsakovací jámy vyplněné štěrkem, či vsakovací bloky). Rovněž
podzemní vsakovací zařízení musí být opatřena zařízením pro předčištění, zejména pro zachycení
nerozpuštěných látek, popřípadě i jiných druhů znečištění.
Při variantě centrálního způsobu odvodnění (se samostatnými větvemi pro srážkové vody ze střech a
z komunikací) pomocí dešťové kanalizace je možné akumulované srážkové vody likvidovat přednostně
jejich zasakováním formou podzemních vsakovacích objektů (v případě, že je hladina podzemní vody
min. 1 m pod dnem vsakovacího prvku), nebo je možné je regulovaně odvádět do povrchové vodoteče,
pokud je tato varianta technicky proveditelná (blízkost vodoteče, morfologie terénu apod.).
Pokud se týká rozsáhlejších průmyslových areálů, doporučujeme likvidaci srážkových vod řešit pomocí
větších, nejlépe otevřených retenčních nádrží.
Může se jednat jen o dočasné vodní plochy (vsakování bude probíhat boky i dnem nádrže), lépe však je
vytvořit „jezírka“ s trvalou akumulací ale i (nutně !) s volnou retencí. Vsakování pak může probíhat od
určité výškové úrovně boky nádrže, případně samostatnými vsakovacími objekty, které budou řazeny až
za retenci. Možnou variantou je samozřejmě škrcený přetok do recipientu (nebo kombinace vsaku a
vypouštění do vodoteče).
Jako vhodný doplněk se doporučuje i závlaha okolních zelených ploch klidové zóny areálu.
V místech s omezeným prostorem je možno použít rovněž vsakovací bloky, jejich výhoda spočívá
zejména ve vysoké „pórovitosti“ a případné možnosti využití plochy např. pro parkování osobních
vozidel.
Pokud se týká hodnot koeficientu vsaku, je možno počítat s poměrně příznivými hodnotami v řádu 10-5 až
10-6 m.s-1, v případě písků hlinitých či písků s příměsí jemnozrnné zeminy (zvětrávací produkty
granodioritu blatenského typu).

3.2BLATENKA
Část obce Blatenka je místní částí města Blatná a nachází se 3,5 km jihozápadně od tohoto města.
Geologické poměry
Zájmové území je řazeno z hlediska regionálně geologického členění k jednotvárné sérii moldanubika,
resp. ke středočeskému plutonu. V podloží kvartérních pokryvů zcela převládají plutonické magmatity
s občasnými intruzemi žilných granitoidů. Převládajícími horninami jsou biotitické a amfibolickobiotitické středně zrnité granodiority blatenského typu s častými intruzemi lamprofyrů, granodioritových
porfyritů a leukokratních žul. Ve východní části území se již vyskytují zbřidličnatělé granitoidy (ortoruly)
řazené k metamorfovaným ostrovům tepelsko-barrandienské oblasti, resp. k ostrovu mirovickému.
Kvartérní pokryv je zastoupen převážně deluviálními písčitými hlínami, písčitými jíly, přecházející do
jílovitých písků (ověřeno mělkou sondáží). Písčitojílovité zeminy dosahují mocností do 1 m a přechází do
hlinitopísčitého eluvia granodioritů. Mělkou sondáží byly pod humózní hlínou o mocnosti převážně do
0,2 m ověřeny hlinité písky a v jejich podloží písky s příměsí jemnozrnné zeminy (sondou S1od hloubky
0,6 m pod terénem), sondou S2 byly až do konečné hloubky 1 m pod terénem zastiženy fluviální
písčitojílovité zeminy. Na vyvýšeninách s intenzivnější erozí vystupují eluvia a balvanitě zvětrávající
granitoidy až k povrchu terénu.
Hydrogeologické poměry
Režim podzemní vody je typický pro oblasti plutonických granitoidů. Intenzivní část infiltrace probíhá na
vyvýšeninách v okolí erozní báze s výchozy eluvia až k povrchu terénu. Podzemní voda pak proudí
s volnou hladinou v malých hloubkách pod povrchem terénu průlinovým prostředím eluvia a deluvia
k místní erozní bázi, do údolí rybníka Ostrý, kde dotuje povrchové vody. Část podzemní vody proudí též
s volnou hladinou ve větších hloubkách pod povrchem terénu puklinovým systémem a po poruchových
zónách granitoidů k téže erozní bázi, kde skrytě dotuje povrchové vody. V blízkosti erozní báze bývá
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hladina mírně napjatá, převážně s negativní výtlačnou úrovní. Mělké průlinové zvodnění eluvia a deluvia
je využíváno kopanými studnami. Hlubší puklinové zvodnění je využívané vrtanými studnami.
Oba typy zvodnění spolu navzájem komunikují a nelze je považovat za oddělené samostatné kolektory.
Ve větších hloubkách (nad cca 100 m) jsou pukliny již uzavřené a oběh podzemní vody i zvodnění je
minimální, vodárensky nevýznamné. Směr proudění podzemní vody v zájmové lokalitě je směrem k JZ
až Z.
Z archivu Geofondu lze použít výsledky hydrogeologického průzkumu z roku 2002 (Geofond GDO
P103308). Vrtem HV-1 hlubokým 30 m byl zastižen kvartérní pokryv tvořený písčitými hlínami o
mocnosti 1,2 m, do hloubky 5 m bylo zastižené hlinitopísčité eluvium, přecházející hlouběji do zvětralého
granodioritu. Hladina podzemní vody byla naražena v hloubce 5 m pod terénem. Ustálená hladina
podzemní vody v hloubce 0,85 m pod terénem. V blízkosti vrtu HV-1 se nachází 2 kopané studny
označené S-1 (hl. 4,5 m, hladina podzemní vody 2,4 m) a S-2 (veřejná studna v chatové osadě, hl. 10,7 m,
hladina podzemní vody 4,6 m). Při čerpání vrtu HV-1 došlo ke snížení hladiny podzemní vody v okolních
kopaných studnách o 1,18 m (S-1), resp. 0,4 m ve studni S-2. Čerpací zkouška o délce trvání 7 dní ověřila
setrvalou využitelnou vydatnost vrtané studny 0,3 l/s (28 m3/den). Z důvodu mírného ovlivnění okolních
studní byl ve vrtané studni HV-1 doporučen maximální odběr 3 m3/den a maximální doporučené snížení
hladiny podzemní vody vlivem čerpání 10 m pod terénem. Z puklinového kolektoru je vrtem HV-1
jímána kvalitní přírodní podzemní voda, s vyhovujícími fyzikálními vlastnostmi, z hlediska chemických
vlastností mírně kontaminovaná dusičnany (vlivem zemědělské činnosti). Přítomnost většího množství
psychrofilních baktérií je dána kontaminací podzemní vody v průběhu vrtání a lze ji odstranit pomocí
jednorázové účinné dezinfekce před uvedením vrtu do provozu.

S2

S1

Obr. 1 – Blatenka – situováni nově zastavitelných oblastí a mělkých sond.

Oblast zastavitelné plochy Z76
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Povrch území mírně svažitý, s cca 9% sklonem k SV, s nadmořskou výškou cca 490 - 494 m n.m.
Hladinu podzemní vody lze předpokládat v hloubce cca 2 m pod terénem. Ve směru proudění podzemní
vody se vyskytují stávající vodní zdroje. V lokalitě se nevyskytuje (do vzdálenosti 100 m) trvalá vodoteč
pro možný odvod vyčištěné vody.
Oblast zastavitelné plochy Z77
Povrch území je svažitý, s cca 15% sklonem k SV, s nadmořskou výškou cca 478 - 490 m n.m. Hladinu
podzemní vody lze předpokládat v hloubce cca 2- 3 m a více pod terénem. Ve směru proudění podzemní
vody se nevyskytují stávající vodní zdroje. V lokalitě se vyskytuje (ve vzdálenosti 50 - 150 m) trvalá
vodoteč pro možný odvod vyčištěné vody.
Oblast zastavitelné plochy Z78
Povrch území mírně svažitý, s cca 6% sklonem k SV, s nadmořskou výškou cca 479 - 485 m n.m.
Hladinu podzemní vody lze předpokládat v hloubce cca 1-3 m pod terénem. Ve směru proudění podzemní
vody se vyskytují stávající vodní zdroje (jsou však situované za rybníkem). Zastavitelná plocha při SV
okraji přiléhá k rybníku (tj. vodoteč pro možný odvod vyčištěné vody).
Oblast zastavitelné plochy Z79
Povrch území je mírně svažitý, v JZ části s cca 7% sklonem k SV, v SV části přechází do údolní
nivy místní vodoteče (přítok do rybníku Bídník), s nadmořskou výškou cca 471 - 474 m n.m. Hladina
podzemní vody bude předpokládat v hloubce cca 0,5-2 m pod terénem, podle morfologické pozice v
terénu. Ve směru proudění podzemní vody se nevyskytují vodní zdroje. Přímo oblastí protéká místní
vodoteč, ústící do rybníka Bídník (pro možný odvod vyčištěné vody).
Oblast zastavitelné plochy Z80
Povrch území je velmi mírně svažitý, s cca 2% sklonem k Z až JZ, s nadmořskou výškou cca 480 - 482 m
n.m. Hladinu podzemní vody lze předpokládat v hloubce cca 2-3 m pod terénem. Ve směru proudění
podzemní vody se vyskytují stávající vodní zdroje. V lokalitě se nevyskytuje (do vzdálenosti 100 m)
trvalá vodoteč pro možný odvod vyčištěné vody.
Zásobování pitnou vodou
V části obce Blatenka jsou trvale i přechodně bydlící obyvatelé zásobováni pitnou vodou z domovních
studní (kopané i vrtané studny). Množství vody v těchto studnách je dostatečné pro individuální
zásobování. Kvalita jímané vody ze studní je různá. V osadě se nachází rybníky. Ve sníženinách a
v blízkostech vodotečí jsou převážně kopané studny a kvalita vody je v nich nevyhovující (slouží pouze
jako užitková voda).
Zásobování pitnou vodou pro novou obytnou zástavbu se předpokládá opět z individuálních zdrojů.
Propustnost podložních skalních hornin je možno charakterizovat nízkým koeficientem transmisivity T
řádově v úrovni 1.10-4 až 1.10-5 m2.s-1. Dosah deprese R (vzdálenost, v níž se již teoreticky neprojeví vliv
čerpání) je v uvažovaném puklinovém prostředí převážně nižší desítky metrů (běžně 20 - 30 metrů),.
Použity jsou průměrné hodnoty z výsledků archivních dlouhodobých i krátkodobých ověřovacích
čerpacích zkoušek v obdobných hydrogeologických poměrech. Vydatnost vrtů jímajících podzemní vodu
hlubšího oběhu (puklinový kolektor granodioritů blatenského typu) se běžně pohybuje v rozmezí 0,05 –
0,30 l.s-1 (ověřeno archivními hg. vrty) což je z pohledu plánovaného odběru podzemní vody pro
jednotlivé RD zcela dostačující hodnota. Při souběžně probíhajících odběrech podzemní vody
z jednotlivých vrtů (jímacích objektů) nebude docházet k podstatnému negativnímu ovlivnění vydatnosti
podzemní vody v sousedních jímacích objektech (předpoklad vzájemného ovlivnění v řádu max. vyšších
desítek cm). Po realizaci jednotlivých jímacích objektů doporučujeme provádění orientačních čerpacích
zkoušek a režimní měření na již stávajících objektech pro návrh maximálního setrvalého snížení hladiny
v nově prováděných objektech a pro stanovení maximální vydatnosti vrtu.
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S ohledem na velikost hydrogeologického povodí, velikost podzemního odtoku (granitoidy blatenského
typu) a velikost odběrů podzemní vody z jednotlivých jímacích zdrojů, nebude docházet ke zhoršení
celkové bilance podzemních vod. Vzhledem k nízkým odběrům nebude docházet ani k negativnímu
ovlivnění průtoku povrchových vodotečí.
Kvalita podzemní vody nebude pravděpodobně vždy vyhovovat všem limitním hodnotám pro pitnou
vodu dle platné legislativy (vyšší obsahy Mn, Fe, alkality, případně radonu, nižší obsahy Ca+Mg-zde jen
doporučeno) a bude nutné počítat i s prováděním individuální úpravy jímané vody.
Likvidace splaškových vod
V současnosti jsou v Blatence vybudovány krátké úseky kanalizace a podpovrchového odvodnění, které
odvádějí do místní vodoteče splaškové a dešťové, částečně i povrchové tekoucí vody. Území odvodňuje
místní vodoteč, tekoucí do rybníka Bídník, ležícím na severovýchodním okraji obce.
Z hlediska geologického jsou pro zasakování přečištěných vod příznivé podmínky (pod humózní vrstvou,
tvořenou písčitými hlínami a méně jíly se vyskytuje hlinitopísčité až písčité eluvium granodioritu).
Hydrogeologické poměry pro vsakování jsou podmínečně příznivé a to z důvodu mělce uložené hladině
podzemní vody v některých částech zájmového území (mělký oběh podzemní vody, místy s hladinou
podzemní vody již v hloubce 1 m pod terénem a méně). Podle požadavků ČSN CEN/TR 12566-2 Zemní
infiltrační systémy by měly být přečištěné odpadní vody vsakovány v místech, kde je hladina podzemní
vody 1 m pod dnem vsakovacího objektu; resp. nad nejvyšší hladinou podzemní vody by měl být nejméně
1 m nezvodněného horninového prostředí nebo filtračního materiálu. Vzhledem ke skutečnosti, že
v zájmové lokalitě se hladina podzemní vody vyskytuje často již v hloubce cca 1 m pod terénem, nebude
v některých částech tato podmínka splněna.
Případný negativní vliv na jakost podzemní vody bakteriologickým znečištěním přečištěné vody z DČOV
byl orientačně zjišťován na základě výpočtu, kdy bylo počítáno s filtrační rychlostí ve zvodnělých
podložních horninách (koeficient filtrace podle archivních podkladů jev řádu 1.10-6 až 1.10-5 m.s-1),
průměrném hydraulickém spádu cca 0,1%, uvažovanou efektivní pórovitosti 10%. Podzemní voda může
v uvažovaném hydraulickém prostředí za 50 dnů urazit dráhu cca 50 metrů. Při uvažovaných
hydrogeologických poměrech, při uvažované hustotě zástavby (na sebe navazující stavební pozemky
určené k trvalému bydlení), nebude možné ve všech případech dodržet zákonný požadavek na nutnost 50ti denního zdržení podzemní vody před dosažením nejbližších vodních zdrojů ve směru přirozeného
proudění podzemní vody. Odtok z DČOV by musel být řešen komplexně a řízeně např. vyústěním
přečištěných odpadních vod prostřednictvím maloprofilové kanalizace do blízké povrchové vodoteče,
která je v dostupné vzdálenosti od některých zastavitelných ploch (Z77, Z78 a Z79). Další variantou je
možnost výběru vhodné pozice pro umístění společného zasakovacího objektu/ objektů (pro max. 50 EO
dle platné legislativy), a to zejména ve vztahu k budoucí parcelaci zastavitelných oblastí (s větší celkovou
plochou), zastavěností či budoucí využitelností sousedících pozemků, ležících ve směru proudění
podzemní vody a vzájemné pozici nových vodních zdrojů. Podmínkou je však komplexní řešení daného
záměru (včetně vlastnictví - nejlépe obecní pozemky).
Likvidace srážkových vod
Geologické poměry pro likvidování srážkových vod jejich zasakováním do vod podzemních jsou
v zájmové lokalitě příznivé. Pro zasakování je možné využít písčité eluvium podložních hornin
(granodiority), případně rozvětralé skalní podloží, které se vyskytuje v technicky dosažitelné hloubce, nad
hladinou podzemní vody. Na základě archivních údajů má písčité eluvium hodnoty koeficientu vsaku
v řádu 10-6 až 10-5 m.s-1 (pro návrh a dimenzování vsakovacích objektů doporučujeme provést upřesnění
koeficientu vsaku provedením orientační vsakovací zkoušky pro každý objekt samostatně). Vzhledem
k mělce uložené hladině podzemní vody (převážně 1 – 3 m pod terénem, v závislosti na morfologii
terénu) bude možné srážkové vody zasakovat zejména pomocí mělce uložených vsakovacích prvků (spíše
plošných drénů apod.). Zasakováním srážkových vod ze střech rodinných domů nebude docházet
k negativnímu ovlivnění kvality podzemních vod mělkého oběhu, neboť písčité zeminy jsou přírodní
zemním filtrem. V případě zasakování srážkových vod z komunikací či zpevněných ploch je nutné
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postupovat v souladu s ČSN 75 9010 Vsakovací zařízení srážkových vod, případně TNV 75 9011
Hospodaření se srážkovými vodami. Návrh a dimenzování vsakovacího objektu je plně v kompetenci
projektanta, s ohledem na požadavky investora a budoucí využití (zastavěnost) pozemku.

3.3ČEKANICE
Obec Čekanice je místní částí města Blatná a nachází se 6 km jižně od tohoto města.
Geologické poměry
Okolí obce Čekanice je budováno blatenským plutonem, který je součástí středočeského plutonu. Vlastní
horniny jsou představovány středně zrnitým biotitickým až amfibolicko-biotitickým granodioritem.
Hlubinnými horninami pronikají žilné porfyry, porfyrity a lamprofyry, jejichž tělesa jsou protažena ve
směru cca V-Z. Kvartérní pokryv je tvořen hlinito-písčito-kamenitými svahovými uloženinami, jílovitopísčitými eluvii a málo mocnými fluviálními uloženinami drobných povrchových toků.
Mělkou sondáží byly pod humózní hlínou o mocnosti cca 0,15 m ověřeny písčité hlíny až hlinité písky a
v jejich podloží písky s příměsí jemnozrnné zeminy (sondou S3 od hloubky 0,4 m pod terénem, sondou
S4 a S5 od hloubky cca 0,6 m pod terénem).
Hydrogeologické poměry
Území budované blatenským plutonem je na podzemní vodu velice chudé. Horniny bývají puklinami
málo porušené a oběh podzemní vody po nich je značně ztížený a pomalý, zejména v pásmu povrchového
rozpojení puklin. Zde bývají pukliny do hloubky 15-20 m utěsňovány jílovitými produkty zvětrávání. Pod
tímto pásmem zvětrání bývají pukliny již otevřenější a podmínky pro oběh podzemních vod jsou místy
příznivější. Žíly porfyrů a porfyritů bývají více rozpukány a tvoří přirozenou drenáž okolních hlubinných
hornin, tj. obecně zvyšují propustnost plutonických hornin jako celku.
Kvartérní horniny nejsou vodohospodářsky využitelné. Výjimkou jsou pouze písčitá eluvia granodioritů,
která bývají využívána pro místní zásobování vodou. V obci a jejím okolí se nachází soustava rybníků.
Z archivu Geofondu lze pro zhodnocení geologických a hydrogeologických poměrů zájmového území
využít výsledky archivních hydrogeologických průzkumů.
V roce 1986 (Geofond GDO P054417) byl proveden průzkumný hg. vrt ČK-1, hluboký 60 m, za účelem
posílení zdroje podzemní vody pro veřejný vodovod v obci. Zvětralé skalní podloží bylo archivním
hydrogeologickým vrtem ČK-1 zastiženo v hloubce 2,0 m pod terénem, v jeho nadloží byly ověřeny
písčité hlíny o mocnosti 0,5 m přecházející do jílovito-písčitého eluvia (hloubkový interval 0,5 – 2,0 m).
Hladina podzemní vody byla naražena v hloubce 9 m pod terénem. Ustálená hladina podzemní vody
v hloubce 0,5 m pod terénem. Přítoky podzemní vody do vrtu v hloubkovém intervalu 9-14 m a 17-34 m.
Čerpací zkouška o délce trvání 21 dní ověřila setrvalou využitelnou vydatnost vrtané studny 0,3 l/s (28
m3/den). Doporučené snížení hladiny podzemní vody vlivem čerpání 24 m pod terénem. Zjištěné
hydraulické parametry: specifická vydatnost q = 0,013 l.s-1.m-1, index průtočnosti Y = 5,11 a index
propustnosti Z = 3,41. Jedná se o podzemní vodu hlubšího oběhu (puklinový kolektor), slabě alkalickou,
měkkou, typu HCO3-SO4-Ca-Mg. V závěru čerpací zkoušky byl znatelný pokles obsahu Fe z 2,9 mg/l na
0,05 mg/l a pokles Mn z 0,33 na 0,22 mg/l. Postupným využíváním zdroje lze předpokládat jejich další
pokles. Přítomnost většího množství psychrofilních a mezofilních baktérií je dána kontaminací podzemní
vody v průběhu vrtání a lze ji odstranit pomocí jednorázové účinné dezinfekce před uvedením vrtu do
provozu.
V roce 1988 (Geofond GDO P064030) byl proveden průzkumný hg. vrt HV 2, hluboký 40 m, za účelem
posílení zdroje podzemní vody pro posílení vodovodu ústavu na 0,4 l/s. Zvětralé skalní podloží bylo
vrtem zastiženo v hloubce 2,5 m pod terénem, v jeho nadloží byly ověřeny písčité hlíny o mocnosti 0,2 m
přecházející do hlinito-písčitého eluvia (hloubkový interval 0,2 – 2,5 m). Hladina podzemní vody byla
naražena v hloubce 9 m pod terénem. Ustálená hladina podzemní vody v hloubce 0,5 m pod terénem.
Přítoky podzemní vody do vrtu v hloubkovém intervalu 9-14 m a 17-34 m. Přítoky podzemní vody byly
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zastiženy v hloubce 5 m a 12 m pod terénem (slabé puklinové zvodnění). Ustálená hladina podzemní
vody v hloubce 2,3 m pod terénem. Čerpací zkouškou byly zjištěny základní hydraulické parametry:
specifická vydatnost 0,013 l.s-1 na 1 m snížení, transmisivita T = 4,0.10-6 m2.s-1. Doporučená hloubka
snížení hladiny podzemní vody 12,5 m pod terénem, využitelná vydatnost 0,05 – 0,08 l/s. Vrtem HV 2
nebylo dosaženo požadovaná vydatnost 0,4 l/s. Jedná se o podzemní vodu slabě alkalickou, měkkou, typu
HCO3-SO4-Ca-Mg, se zvýšeným obsahem Fe a Mn a bakteriologickým znečištěním.

S4

S5

S3

Obr. 2 – Čekanice – situováni nově zastavitelných oblastí a mělkých sond.

Oblast zastavitelné plochy Z56
Povrch území mírně svažitý, s cca 5% sklonem k JV, s nadmořskou výškou cca 508 - 518 m n.m. Hladinu
podzemní vody lze předpokládat v hloubce cca 4-6 m pod terénem. V oblasti samotné a dále ve směru
proudění podzemní vody se vyskytují stávající vodní zdroje. V lokalitě se nevyskytuje (do vzdálenosti
100 m) trvalá vodoteč pro možný odvod vyčištěné vody.
Oblast zastavitelné plochy Z58
Povrch území je mírně svažitý, s cca 5-7% sklonem k J až JV, s nadmořskou výškou cca 506 - 515 m n.m.
Hladinu podzemní vody lze předpokládat v hloubce cca 3-6 m pod terénem. Ve směru proudění podzemní
vody se vyskytují stávající vodní zdroje. V lokalitě se vyskytuje (ve vzdálenosti 30 - 80 m od JZ okraje
plochy) trvalá vodoteč (rybník Zádvorský) pro možný odvod vyčištěné vody.
Oblast zastavitelné plochy Z63
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Povrch území středně svažitý, s cca 9% sklonem k S, s nadmořskou výškou cca 512 - 518 m n.m. Hladinu
podzemní vody lze předpokládat v severní části území v hloubce cca 1-3 m pod terénem, v jižní části
území hlouběji. Ve směru proudění podzemní vody (až k vodoteči) se nevyskytují stávající vodní zdroje.
Severně, ve vzdálenosti cca 20 m od okraje zastavitelné plochy protéká vodoteč (s 2 rybníčky), pro
možný odvod vyčištěné vody.
Zásobování pitnou vodou
V Čekanicích je vodovod, který je zásobován ze tří podzemních zdrojů (dvě kopané studny s vydatností
cca 0,4 l/s a jedna vrtaná studna s využitelnou vydatností 0,30 l/s). Prameniště je situováno na
jihozápadním okraji obce a je pro ně vyhlášeno pásmo hygienické ochrany. Zásobování pitnou vodou pro
novou obytnou zástavbu se předpokládá opět z individuálních zdrojů.
Propustnost podložních skalních hornin je možno charakterizovat nízkým koeficientem transmisivity T
řádově v úrovni 10-6 m2.s-1, specifická vydatnost 0,05 – 0,10 l.s-1, využitelná vydatnost stávajících
vodních zdrojů jímajících podzemní vodu z puklinového kolektoru je v řádu prvních desetin l/s (max. 0,3
l/s ověřeno archivními hg. vrty). Dosah deprese R (vzdálenost, v níž se již teoreticky neprojeví vliv
čerpání) je v uvažovaném puklinovém prostředí převážně nižší desítky metrů (běžně 20 - 30 metrů),.
Použity jsou průměrné hodnoty z výsledků archivních dlouhodobých i krátkodobých ověřovacích
čerpacích zkoušek v obdobných hydrogeologických poměrech. Z pohledu plánovaného odběru podzemní
vody pro jednotlivé RD, při souběžně probíhajících malých odběrech podzemní vody z jednotlivých
jímacích objektů, bude docházet pouze k nepatrnému ovlivnění hladiny v sousedních objektech
(maximálně první desítky cm).
Po realizaci jednotlivých jímacích objektů doporučujeme provádění orientačních čerpacích zkoušek a
režimní měření na již stávajících objektech pro návrh maximálního setrvalého snížení hladiny v nově
prováděných objektech a pro stanovení využitelné vydatnosti. S ohledem na velikost hydrogeologického
povodí, velikost podzemního odtoku (granitoidy blatenského typu) a velikost odběrů podzemní vody z
jednotlivých jímacích zdrojů, nebude docházet ke zhoršení celkové bilance podzemních vod, což je
ověřeno již stávajícími jímacími objekty v zájmovém území a jeho širším okolí. Vzhledem k nízkým
odběrům nebude docházet ani k negativnímu ovlivnění průtoku povrchových vodotečí.
Kvalita podzemní vody puklinového kolektoru nebude pravděpodobně vyhovovat limitním hodnotám pro
pitnou vodu dle platné legislativy (vyšší obsahy Mn, Fe, alkality, případně radonu jsou pozorovány
v celém regionu) a bude nutné počítat s prováděním individuální úpravy jímané vody.
Likvidace splaškových vod
V menší části obce jsou vybudovány úseky kanalizace a podpovrchového odvodnění, které odvádějí
splaškové a dešťové, i povrchové tekoucí vody do dvou místních vodotečí - Bílého potoka nebo do
rybníka Zádvorský. Odpadní vody z ostatních objektů jsou čištěny pouze provizorně pomocí septiků nebo
jsou akumulovány v jímkách a vyváženy.
Z hlediska geologického jsou pro zasakování přečištěných vod příznivé podmínky, pod humózní vrstvou,
tvořenou písčitými hlínami a jíly se vyskytuje hlinitopísčité až písčité eluvium granodioritu s dobrou
filtrační schopností. Hydrogeologické poměry pro vsakování jsou místy nepříznivé a to z důvodu mělce
uložené hladiny podzemní vody v některých částech zájmového území (v blízkosti vodotečí a
morfologických depresích je hladina podzemní vody často již v hloubce 1 m pod terénem). Podle
požadavků ČSN CEN/TR 12566-2 Zemní infiltrační systémy by měly být přečištěné odpadní vody
vsakovány v místech, kde je hladina podzemní vody 1 m pod dnem vsakovacího objektu; resp. nad
nejvyšší hladinou podzemní vody by měl být nejméně 1 m nezvodněného horninového prostředí nebo
filtračního materiálu. Vzhledem ke skutečnosti, že v zájmové lokalitě se hladina podzemní vody
vyskytuje často již v hloubce cca 1 m pod terénem, nebude v některých částech tato podmínka splněna.
Případný negativní vliv na jakost podzemní vody bakteriologickým znečištěním přečištěné vody z DČOV
byl orientačně zjišťován na základě výpočtu, kdy bylo počítáno s filtrační rychlostí ve zvodnělých
podložních horninách (koeficient filtrace podle archivních podkladů jev řádu 1.10-6 až 1.10-4 m.s-1),
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průměrném hydraulickém spádu cca 0,1%, uvažovanou efektivní pórovitosti 10%. Podzemní voda může
v uvažovaném hydraulickém prostředí za 50 dnů urazit dráhu až cca 100 metrů. Při uvažovaných
hydrogeologických poměrech, při uvažované hustotě zástavby (na sebe navazující stavební pozemky
určené k trvalému bydlení), nebude možné ve všech případech dodržet zákonný požadavek na nutnost 50ti denního zdržení podzemní vody před dosažením nejbližších vodních zdrojů ve směru přirozeného
proudění podzemní vody. Odtok z DČOV by musel být řešen komplexně a řízeně např. vyústěním
přečištěných odpadních vod prostřednictvím maloprofilové kanalizace do blízké povrchové vodoteče,
která je v dostupné vzdálenosti od některých zastavitelných ploch (Z58,Z59, Z60, Z62 a Z63). Další
variantou je možnost výběru vhodné pozice pro umístění společného zasakovacího objektu/ objektů (pro
max. 50 EO dle platné legislativy), a to zejména ve vztahu k budoucí parcelaci zastavitelných oblastí (s
větší celkovou plochou), zastavěností či budoucí využitelností sousedících pozemků, ležících ve směru
proudění podzemní vody a vzájemné pozici nových vodních zdrojů. Podmínkou je však komplexní řešení
daného záměru (včetně vlastnictví - nejlépe obecní pozemky).
Likvidace srážkových vod
Geologické poměry pro likvidování srážkových vod jejich zasakováním do vod podzemních jsou
v zájmové lokalitě příznivé. Pro zasakování je možné využít písčité, hlinitopísčité eluvium podložních
hornin (granodiority) zastižené již v hloubce 0,5 až 1,0 m pod terénem, případně rozvětralé skalní
podloží, které se vyskytuje mělce (v technicky dosažitelné hloubce). Na základě archivních údajů má
hlinitopísčité až písčité eluvium hodnoty koeficientu vsaku v řádu 10-6 až 10-5 m.s-1 (pro návrh a
dimenzování vsakovacích objektů doporučujeme provést upřesnění koeficientu vsaku provedením
orientační vsakovací zkoušky pro každý objekt samostatně). Vzhledem k předpokládané mělce uložené
hladině podzemní vody (místy již 1 – 3 m pod terénem, v závislosti na morfologii terénu) bude možné
srážkové vody zasakovat zejména pomocí mělce uložených vsakovacích prvků (např. drénů apod.).
Zasakováním srážkových vod ze střech rodinných domů nebude docházet k negativnímu ovlivnění
kvality podzemních vod mělkého oběhu, neboť písčité zeminy mají velmi dobrou filtrační schopnost.
V případě zasakování srážkových vod z komunikací či zpevněných ploch je nutné postupovat v souladu
s ČSN 75 9010 Vsakovací zařízení srážkových vod, případně TNV 75 9011 Hospodaření se srážkovými
vodami. Návrh a dimenzování vsakovacího objektu je plně v kompetenci projektanta, s ohledem na
požadavky investora a budoucí využití (zastavěnost) pozemku.

3.4DRAHENICKÝ MÁLKOV
Drahenický Málkov je místní částí města Blatná a nachází se 5 km severovýchodně od tohoto města.
Geologické poměry lokality
Skalní podklad je budovaný amfibol-biotitickým granodioritem a křemenným dioritem (varieta
blatenského typu). Kvartérní pokryv je tvořený jílovito-písčitými zvětralinami podložních hornin. V okolí
potoků a vodních nádrží jsou písčito-jílovité a jílovito-písčité aluviální náplavy.
Mělkou sondáží byly pod humózní hlínou o mocnosti cca 0,2 m ověřeny písčité hlíny až písčité jíly a
v jejich podloží již eluviální písky slabě hlinité (sondou S6 od hloubky 0,8 m pod terénem, sondou S7 od
hloubky cca 0,5 m pod terénem).

Hydrogeologické poměry
Území budované blatenským plutonem je na podzemní vodu velice chudé. Propustnost je pouze
puklinová a je silně závislá na tektonické expozici, která je značně proměnlivá. Horniny bývají puklinami
většinou málo porušené, pukliny jsou často uzavřené, nebo vyplněné málo propustnou jílovitou výplní.
Oběh podzemních vod je v nich velmi pomalý. O něco příznivější poměry jsou vytvořeny zejména
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v pásmu povrchového rozpojení puklin a rovněž ve vložkách žilných hornin (porfyrů a porfyritů), které
jsou méně odolné vůči zvětrávání, bývají více rozpukány a vykazují obecně vyšší propustnosti.
V kvartérních sedimentech malých mocností dochází lokálně k vytváření jen drobných mělkých obzorů,
často nesouvislých, které nemají prakticky žádný vodohospodářský význam.
Pro posouzení hydrogeologické poměrů širšího okolí byly použity výsledky archivních průzkumných
prací, evidovaných v Geofondu (P064010).
V roce 1984 byly v nedalekém Černívsku provedeny 2 průzkumné hydrogeologické vrty označené Č-1
(hloubka 35 m) a Č-2 (hloubka 30 m) pro zajištění zdroje pitné vody rekreačního objektu. Zvětralé skalní
podloží bylo zastiženo v hloubce 9 m pod terénem (vrt Č-1), resp. 5 m pod terénem (vrt Č-2), v jeho
nadloží byly ověřeny písčité hlíny o mocnosti do 0,3 m přecházející do jílovito-písčitého eluvia. Hladina
podzemní vody byla naražena v hloubce 5 m pod terénem (Č-1), resp. 4 m pod terénem (Č-2). Ustálená
hladina podzemní vody v hloubce 0,95 m pod terénem (Č-1), resp. 0,65 m p.t. (Č-2). Zjištěné hydraulické
parametry: specifická vydatnost q = 0,013 l.s-1.m-1, index průtočnosti Y = 5,11 a index propustnosti Z =
3,41. Vyhodnocením dlouhodobých čerpacích zkoušek byla ve vrtech zjištěná využitelná vydatnost cca
0,8 l/s při doporučeném maximálním snížení hladiny podzemní vody max. 18 m. Podzemní voda je
v oblasti slabě alkalického charakteru, měkká až středně tvrdá, typu Ca-Mg-HCO3-SO4. Vykazuje vyšší
obsahy Mn (1,8 mg/l) a Fe (1,57 mg/l). Podzemní voda byla bakteriologicky znečištěná.

S6

S7

Obr. 3 – Drahenický Málkov - situováni nově zastavitelných oblastí a mělkých sond.

Oblast zastavitelné plochy Z01
Povrch území mírně svažitý, s cca 3,5% sklonem k JZ k vodní nádrži, s nadmořskou výškou cca 486 489 m n.m. Hladinu podzemní vody lze předpokládat v hloubce cca 2 m pod terénem. V blízkém okolí
jsou stávající vodní zdroje, využívající vodu pro pitné a užitkové účely. Při JZ okraji území protéká
bezejmenná vodoteč, která napájí místní vodní plochu.
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Oblast zastavitelné plochy Z02
Povrch území svažitý, s cca 13% sklonem k JV, s nadmořskou výškou cca 495 - 508 m n.m. Hladinu
podzemní vody lze očekávat v hloubce cca 2 m pod terénem. V blízkém okolí jsou stávající vodní zdroje,
využívající vodu pro pitné a užitkové účely. V blízkém okolí (do vzdálenosti 100 m) se nenachází
významnější povrchová vodoteč.
Oblast zastavitelné plochy Z03
Povrch území mírně svažitý, s cca 6% sklonem k jihu, s nadmořskou výškou cca 485 - 491 m n.m.
Hladinu podzemní vody lze předpokládat v hloubce cca 3 m pod terénem a více. V blízkém okolí jsou
stávající vodní zdroje, využívající vodu pro pitné a užitkové účely. V blízkém okolí (do vzdálenosti 100
m) se nenachází významnější povrchová vodoteč.
Oblast zastavitelné plochy Z05
Povrch území mírně svažitý, s cca 5% sklonem k JV, s nadmořskou výškou cca 478 - 480 m n.m. Hladinu
podzemní vody lze předpokládat v hloubce cca 1,0 – 2,0 m pod terénem. V blízkém okolí jsou stávající
vodní zdroje, využívající vodu pro pitné a užitkové účely. Ve vzdálenosti cca 80 m jižně od lokality se
nachází bezejmenná vodoteč (přítok z jižní části Starého Dvora do Málkovského velkého rybníka).
Zásobování pitnou vodou
V obci Drahenický Málkov jsou trvale i přechodně bydlící obyvatelé zásobováni pitnou vodou především
z domovních studní. V obci je vybudováno cca 20 nových domovních vrtaných studní. Množství vody v
těchto studních je dostatečné. Kvalita vody ve studních není známa. V obci se nachází Podhájský rybník.
Jihovýchodně od obce se nachází Málkovský velký rybník. Lokalita se nenachází na chráněném území,
které by bylo vymezeno zvláštními právními předpisy (ochranná pásma vodních zdrojů, Národní park,
CHKO, CHOPAV).
Zásobování pitnou vodou pro novou obytnou zástavbu se předpokládá opět z individuálních zdrojů.
Kvalita pitné vody ve využívaných studních musí vyhovovat limitním hodnotám ve Vyhlášce č. 376/2000
Sb. – Pitná voda. Případně je nutné provést individuální úpravu vody, nebo si obyvatelé musí zajistit
potřebné množství vody pro pitné účely např. nákupem balené pitné vody.
Hydrogeologickým posudkem bylo zjišťováno, zda je možné v lokalitě vybudovat potřebný počet studní
pro individuální zásobování vodou, aniž by došlo k významnému omezení stávajících individuálních
zdrojů podzemní vody v okolí a k významnému omezování budoucích navrhovaných studní mezi sebou.
Propustnost podložních skalních hornin je možno charakterizovat nízkým koeficientem transmisivity T
zjištěným archivními pracemi (pohybuje se v řádu 1.10-4 až 1.10-5 m2.s-1). Dosah deprese R (vzdálenost, v
níž se již teoreticky neprojeví vliv čerpání) je v uvažovaném puklinovém prostředí převážně nižší desítky
metrů (běžně 20 - 30 metrů). Použité jsou průměrné hodnoty z výsledků archivních dlouhodobých i
krátkodobých ověřovacích čerpacích zkoušek v obdobných hydrogeologických poměrech. Při souběžně
probíhajících odběrech podzemní vody z jednotlivých vrtů (jímacích objektů) nedojde k podstatnému
negativnímu ovlivnění vydatnosti podzemní vody ve stávajících či budoucích sousedních objektech,
přestože se nachází v menší vzdálenosti, než činí horní hranice stanoveného dosahu deprese. Důvodem je
charakter jímané vody, kdy dochází k postupnému velmi pomalému uvolňování podzemní vody
z puklinového systému. Toto uvolňování není přímo závislé na velikosti odběru, je závislé na charakteru
puklin (otevřenost, výplň a prostorové uspořádání). Vzájemné ovlivnění bude při uvažované velikosti
odběru (běžná potřeba pro RD) a uvažovaných vydatnostech maximálně (nárazově) 0,5 m. Při realizaci
jednotlivých jímacích objektů doporučujeme provádění orientačních čerpacích zkoušek a režimní měření
na již stávajících objektech pro návrh maximálního setrvalého snížení hladiny v nově prováděných
objektech a pro stanovení maximální vydatnosti vrtu.
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Využitelnou vydatnost vrtů jímajících podzemní vodu hlubšího oběhu (puklinový kolektor granodioritů
blatenského typu) lze uvažovat v rozmezí 0,1 – 0,5 l.s-1, což je z pohledu plánovaného odběru podzemní
vody pro RD (individuální zásobování) zcela dostačující.
S ohledem na velikost hydrogeologického povodí a velikost podzemního odtoku nedojde ke zhoršení
celkové bilance podzemních vod. Vzhledem k nízkým odběrům nebude docházet k negativnímu ovlivnění
průtoku povrchových vodotečí v okolí.
Likvidace splaškových vod
V současné době jsou splaškové vody z obytných domů v obci svedeny z domovních septiků a jímek do
obecní kanalizace, která odvádí dešťové a splaškové vody do potoka a dále do přepadu rybníka Velký
Málkovský. Zaústění této kanalizace je na několika místech. Některé z domů mají přepady ze septiků
napojeny též přímo do potoka. Ve výhledu je uvažováno s vybudováním nové splaškové kanalizace a s
vybudováním dvou ČOV pro 130 EO tak, aby bylo možno napojit většinu domů na tuto kanalizaci.
Stávající kanalizace bude v části obce využita jako dešťová.
Spádové podmínky obce jsou takové, že nedovolují odkanalizování celé obce na jedno místo s ukončením
na čistírně odpadních vod. S ohledem na velikost této místní části se variantně uvažuje pouze o nutnosti
zajištění rekonstrukce stávajících jímek nebo výstavbě nových akumulačních jímek pro zachycování
odpadních vod.
Geologické poměry pro vsakování přečištěných odpadních vod z DČOV do vod podzemních jsou
příznivé vzhledem k výskytu propustných hlinitopísčitých zemin mělce pod terénem (eluvium
granodioritů). Hladina podzemní vody se vyskytuje mělce cca 2 m pod terénem (průlinový kolektor) a
požadavek umístění dna vsakovacího prvku min. 1 m nad nejvyšší hladinou podzemní vody nebude
v části území pravděpodobně splněn (Z01 a Z05).
Možnost bakteriologického znečištění podzemní vody byla ověřována orientačním výpočtem, při použití
filtrační rychlosti zvodněných zemin, kde koeficient filtrace dosahuje řádu 1.10-6 m.s-1. Ve výpočtech
byly použity údaje s vyšší propustností podložních hornin. Podzemní voda může za 50 dnů urazit dráhu
cca 60 - 80 metrů. Při uvažovaných hydrogeologických poměrech, při uvažované hustotě zástavby (na
sebe navazující stavební pozemky určené k trvalému bydlení), nebude u plochy Z02 splněn zákonný
požadavek na nutnost 50-ti denního zdržení podzemní vody před dosažením nejbližších vodních zdrojů ve
směru přirozeného proudění podzemní vody, tj. cca jižním směrem. Z plochy Z02 může být odtok
z DČOV řešen komplexně a řízeně např. vyústěním přečištěných odpadních vod do stávající kanalizace
s vyústěním do povrchové vodoteče (Velký Málkovský rybník).
Plochy Z01 a Z03 nenavazují svojí jižní stranou na stávající zástavbu a ve směru proudění podzemních
vod se nevyskytují jímací zdroje podzemní vody (u Z01 tvoří jižní hranici přirozená hydraulická bariéra –
rybníček). V těchto plochách je možné případně uvažovat s variantou vsakování do podzemních vod za
předpokladu vhodného umístění vsakovacího objektu/ objektů, a to zejména ve vztahu ke směru proudění
podzemní vody a vzájemné pozici s novými vodními zdroji.
Likvidace srážkových vod
Geologické poměry pro likvidování srážkových vod jejich zasakováním do vod podzemních jsou
v zájmové lokalitě příznivé. Pro zasakování je možné využít písčité eluvium podložních hornin
(granodiority), případně rozvětralé skalní podloží, které se vyskytuje v technicky dosažitelné hloubce, nad
hladinou podzemní vody. Na základě archivních údajů má písčité eluvium hodnoty koeficientu vsaku
v řádu 10-6 až 10-5 m.s-1 (pro návrh a dimenzování vsakovacích objektů doporučujeme provést upřesnění
koeficientu vsaku provedením orientační vsakovací zkoušky pro každý objekt samostatně). Vzhledem
k mělce uložené hladině podzemní vody (převážně 1 – 3 m pod terénem, v závislosti na morfologii
terénu) bude možné srážkové vody zasakovat zejména pomocí mělce uložených vsakovacích prvků (např.
drénů apod.). Zasakováním srážkových vod ze střech rodinných domů nebude docházet k negativnímu
ovlivnění kvality podzemních vod mělkého oběhu, neboť písčité zeminy jsou přírodní zemním filtrem.
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V případě zasakování srážkových vod z komunikací či zpevněných ploch je nutné postupovat v souladu
s ČSN 75 9010 Vsakovací zařízení srážkových vod, případně TNV 75 9011 Hospodaření se srážkovými
vodami. Návrh a dimenzování vsakovacího objektu je plně v kompetenci projektanta, s ohledem na
požadavky investora a budoucí využití (zastavěnost) pozemku.

3.5HNĚVKOV
Hněvkov je místní částí města Blatná a nachází se 3,5 km jihovýchodně od tohoto města.
Geologické poměry
Hněvkov leží na styku magmatických hornin středočeského plutonu s metamorfity ostrovní zóny
středočeského plutonu (mirovický ostrov). Západní část obce je tvořena horninami středočeského plutonu,
zastoupenými biotitickými a amfibolicko-biotitickými granodiority středně zrnitými (blatenský typ), šedé
barvy s modrým odstínem. Plutonické horniny proráží žilný doprovod různého složení a stáří (porfyry,
aplity, pegmatity, žilný křemen). Kvartérní pokryv je v jeho svrchní části tvořen písčitými hlínami,
přecházejícími do písčitého eluvia granodioritů, charakteru zahliněných písků. Eluviální písčité sedimenty
přechází do silně zvětralé kamenito-písčité horniny. V okolí potoků a vodních nádrží jsou přítomné
písčito-jílovité a jílovito-písčité aluviální náplavy. Ve východní části Hněvkova je skalní podklad tvořený
rulami mirovického metamorfovaného ostrova. Litologicky se jedná o středně zrnité biotitické a
jemnozrnné dvojslídné ortoruly, které jsou zavrásněny ve slabě usměrněném amfibol-biotitickém, často
porfyrickém granodioritu blatenského typu. Kvartérní pokryv je tvořen svahovými sedimenty, obvykle
malých mocností (1 - 2 m), různých zrnitostí. Mají převážně hlinitopísčitý charakter, místy jsou jílovité,
přecházející v hloubce 2 – 4 m do úlomkovitě písčitého eluvia podložních hornin. Svrchní část tvoří
splachové hlíny, při povrchu humózní.
Mělkou sondáží byly pod humózní hlínou o mocnosti v rozmezí 0,1 - 0,3 m zastiženy písčité hlíny
s přechody do silně hlinitých písků a v jejich podloží eluviální písky, středně zrnité, slabě hlinité (sondou
S8 a S9 od hloubky 0,6 m pod terénem), sondou S10 byly zastiženy náplavové hlíny a v jejich podloží
písčité hlíny do hloubky 1 m pod terénem.
Hydrogeologické poměry
Hydrogeologická charakteristika je dána litologickým typem hornin. Podzemní voda se zde vyskytuje ve
dvou od sebe oddělitelných zvodních – průlinové v prostředí kvartérních sedimentů, písčitého eluvia a
rozvětralé zóně a puklinové v podložních skalních horninách.
Širší okolí zájmového území budované granodiority či ortorulami je na podzemní vodu velice chudé.
Propustnost je pouze puklinová a je silně závislá na tektonické expozici, která je značně proměnlivá.
Horniny bývají puklinami většinou málo porušené, pukliny jsou často uzavřené, nebo vyplněné málo
propustnou jílovitou výplní. Oběh podzemních vod je v nich velmi pomalý. O něco příznivější poměry
jsou vytvořeny zejména v pásmu povrchového rozpojení puklin a rovněž ve vložkách žilných hornin
(porfyrů aj.), které jsou často více rozpukané a vykazují obecně vyšší propustnosti. Ve zvětralinovém
plášti podložních hornin je množství průlinové podzemní vody závislé na přirozené schopnosti infiltrace,
množství atmosférických srážek a velikosti povodí. Vodní zdroje jímající vodu z této zvodně mají
vydatnost v řádu desetin l/s. Puklinová podzemní voda komunikuje v prostředí přirozeně i tektonicky
porušených podložních hornin do hloubek cca 50 m. Vydatnost zdrojů jímajících tuto zvodeň je poměrně
stálá.
Kvartérní pokryvné deluviální a deluviofluviální sedimenty s výrazně kolísajícím podílem jemnozrnné
složky, jsou vesměs dobře průlinově propustné a nespojitě zvodnělé. Zvodnělá část průlinového kolektoru
je odvodňována ve spodních částech terénních depresí (místních erozních bází), při jejich bázi,
rozptýlenými průsaky, případně i vodními prameny. V kvartérních sedimentech malých mocností dochází
lokálně k vytváření jen drobných mělkých obzorů, které nemají prakticky žádný vodohospodářský
význam. Propustnost zemin a hornin, vyskytujících se v zájmovém území a jeho širším okolí byly
ověřeny archivními průzkumnými pracemi (Geofond P090626 a P090627).
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Nejblíže lokalitě byl proveden geologický průzkum pro skládku TDO východně od obce a dále
hydrogeologické průzkumy západně od obce Hněvkov. Skalní podklad byl zastižen v hloubce od 2,5 do 4
m pod terénem. Hladina podzemní vody (puklinový kolektor) byla naražená v hloubce více než 5 m pod
terénem, ustálená hladina v hloubce cca 2 - 3 m pod terénem. Vyhodnocením dlouhodobých čerpacích
zkoušek (21 dní) ve vrtech byly zjištěny hydraulické parametry: transmisivita T = 1,7.10-5 m2.s-1 až 4,8.105
m2.s-1, koeficient filtrace kf = 1,2.10-6 m.s-1 až 2,2.10-6 m.s-1, specifická vydatnost q = 0,023 l.s-1.m-1 až
0,061 l.s-1.m-1. Využitelné vydatnosti vrtů se pohybovaly od 0,45 do 0,7 l/s.
Při čerpací zkoušce bylo sledováno ovlivnění sousedního jímacího vrtu ve vzdálenosti 70 m.
Dlouhodobou čerpací zkouškou bylo zjištěno pouze nevýrazné ovlivnění vrtu (pokles hladiny při
maximálním odběru o cca 1 m).
Chemické vlastnosti podzemních vod odpovídají horninovému prostředí. Jedná se o podzemní vodu slabě
kyselou (pH = 6,4 – 6,8), dosti tvrdou, typu Ca-Mg-HCO3-SO4 s obecně vyššími obsahy dusičnanů, Mn
(0,3 mg/l) a radonu (780 Bq/l). Pro stavební účely je voda středně agresivní (vlivem agr. CO2). Podzemní
voda byla rovněž bakteriologicky znečištěná.

S8

S10

S9

Obr. 4 – Hněvkov - situováni nově zastavitelných oblastí a mělkých sond.

Oblast zastavitelné plochy Z51
Povrch území mírně svažitý, s cca 3,5% sklonem k JV, s nadmořskou výškou cca 460 - 463 m n.m.
Hladinu podzemní vody lze předpokládat v hloubce cca 3-4 m pod terénem. V blízkém okolí jsou
stávající jímací vodní zdroje, využívající vodu pro pitné a užitkové účely. V blízkém okolí (do
vzdálenosti 100 m) se nenachází povrchová vodoteč.
Oblast zastavitelné plochy Z52
Povrch území středně svažitý, s cca 7% sklonem k SZ, s nadmořskou výškou cca 463 - 469 m n.m.
Hladinu podzemní vody lze očekávat v hloubce cca 3 m pod terénem. V blízkém okolí jsou stávající
vodní zdroje, využívající vodu pro pitné a užitkové účely. Ve vzdálenosti cca 70 m západně od území
protéká povrchová vodoteč.
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Oblast zastavitelné plochy Z53
Povrch území je rovinaté, s nadmořskou výškou cca 462 m n.m. Hladinu podzemní vody lze předpokládat
v hloubce cca 1-2 m pod terénem. V blízkém okolí jsou stávající vodní zdroje, využívající vodu pro pitné
a užitkové účely. Zájmové území přímo sousedí s povrchovou vodotečí a rybníkem.
Oblast zastavitelné plochy Z54
Povrch území je svažitý, s cca 14% sklonem k SV, s nadmořskou výškou cca 469 - 476 m n.m. Hladinu
podzemní vody lze předpokládat v hloubce více než 4 m pod terénem. V blízkém okolí jsou stávající
vodní zdroje, využívající vodu pro pitné a užitkové účely. Ve vzdálenosti cca 70 m sv. od lokality se
nachází bezejmenná vodoteč, ústící do rybníku.
Zásobování pitnou vodou
V obci Hněvkov jsou trvale i přechodně bydlící obyvatelé zásobováni pitnou vodou především z
domovních studní. Stávající domovní studně v zástavbě jsou různě hluboké (od 4 m do 12 m), mají
různou kapacitu a kvalitu vody. Ve většině studní kvalita vody plně neodpovídá vyhlášce 376/00 Sb. pro
pitnou vodu (zvýšený obsah železa, dusičnany, bakterie). Zásobování pitnou vodou pro novou obytnou
zástavbu se předpokládá opět z individuálních zdrojů. Kvalita pitné vody ve využívaných studních musí
vyhovovat limitním hodnotám ve Vyhlášce č. 376/2000 Sb. – Pitná voda. Případně je nutné provést
individuální úpravu vody, nebo si obyvatelé musí zajistit potřebné množství vody pro pitné účely např.
nákupem balené pitné vody. Výhledově se uvažuje se zásobováním obyvatel pitnou vodou z nového
vodního zdroje (např. napojení obce na přívodní řad do Blatné).
Lokalita se nenachází na chráněném území, které by bylo vymezeno zvláštními právními předpisy
(ochranná pásma vodních zdrojů, Národní park, CHKO, CHOPAV).
Pro účely zásobování pitnou vodou bylo uvažováno s potřebou vody pro jednotlivý RD (4 osoby, závlaha
pozemku 100 m2). Propustnost podložních skalních hornin je možno charakterizovat nízkým
koeficientem filtrace zjištěným archivními pracemi (pohybuje se řádově v úrovni 1,3.10-6 m.s-1). Dosah
deprese R (vzdálenost, v níž se již teoreticky neprojeví vliv čerpání) je v uvažovaném puklinovém
prostředí převážně nižší desítky metrů (běžně 20 - 30 metrů),. Použity jsou průměrné hodnoty z výsledků
archivních dlouhodobých i krátkodobých ověřovacích čerpacích zkoušek v obdobných
hydrogeologických poměrech.
Je počítáno s trvalým čerpáním podzemní vody z hydrogeologického objektu, s maximálním snížením
hladiny ve vrtané studni od ustálené hladiny o 2 - 6 metrů, což je hodnota maximálního setrvalého
snížení.
Vzhledem k výsledku orientačního výpočtu dosahu deprese a vzhledem k uvažovanému množství jímané
vody pro potřebu RD v objemu 0,468 m3/den, tj. cca 0,0054 l/s je možno konstatovat, že maximálního
snížení nebude běžně dosahováno. Při souběžně probíhajících odběrech podzemní vody z jednotlivých
vrtů (jímacích objektů) nedojde k podstatnému negativnímu ovlivnění vydatnosti podzemní vody ve
stávajících či budoucích sousedních objektech, přestože se nachází v menší vzdálenosti, než činí horní
hranice stanoveného dosahu deprese. Důvodem je charakter jímané vody, kdy dochází k postupnému
velmi pomalému uvolňování podzemní vody z puklinového systému. Toto uvolňování není přímo závislé
na velikosti odběru, je závislé na charakteru puklin (otevřenost, výplň a prostorové uspořádání).
Vzájemné ovlivnění bude při vzdálenostech jednotlivých objektů cca 20-30 m (odborný odhad),
uvažované velikosti odběru maximálně (běžná potřeba) maximálně první jednotky decimetrů. Při
realizaci jednotlivých jímacích objektů doporučujeme provádění orientačních čerpacích zkoušek a
režimní měření na již stávajících objektech pro návrh maximálního setrvalého snížení hladiny v nově
prováděných objektech a pro stanovení maximální vydatnosti vrtu.
Vydatnost vrtů jímajících podzemní vodu hlubšího oběhu (puklinový kolektor) se běžně pohybuje
v rozmezí 0,05 – 0,70 l.s-1, což je z pohledu plánovaného odběru podzemní vody pro RD dostačující.
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Základní podzemní odtok je v širším okolí zájmového území, budovaným granitoidy blatenského typu
3,42 l.s-1.km-2. S ohledem na velikost hydrogeologického povodí a velikost podzemního odtoku nedojde
ani ke zhoršení celkové bilance podzemních vod. Vzhledem k nízkým odběrům nebude docházet ani
k negativnímu ovlivnění průtoku povrchové vodoteče.
Likvidace splaškových vod
V obci je vybudována kanalizace pouze pro část zástavby. Pro odvedení vod slouží úseky
podpovrchového odvodnění a příkopy podél komunikací. Do kanalizace jsou svedeny kromě dešťových a
povrchových vod i splaškové vody ze zástavby. Kanalizační stoky jsou zaústěny do Hněvkovského
potoka, který vtéká do Buzického rybníka a řeky Lomnice. Část splaškových vod je čištěna v septicích,
část splaškových vod je vypouštěna bez čištění. Kanalizace je v majetku města Blatná.
Ve výhledu je uvažováno s vybudováním nové splaškové kanalizace a ČOV na 75 EO tak, aby bylo
možno napojit většinu domů na tuto kanalizaci. Stávající kanalizace bude využita jako dešťová. Spádové
podmínky obce jsou takové, že dovolují odkanalizování celé obce na jedno místo, čistírnu odpadních vod.
Na kanalizace bude napojeno 75 (současnost + výhled) obyvatel. Na ČOV musí být zajištěn minimální
denní přítok odpadních vod daný technologií a parametry vybrané ČOV. S ohledem na velikost této
místní části se variantně uvažuje pouze o nutnosti zajištění rekonstrukce stávajících jímek nebo výstavbě
nových akumulačních jímek pro zachycování odpadních vod.
Geologické poměry pro vsakování přečištěných odpadních vod z DČOV do vod podzemních jsou
v Hněvkově příznivé. Hladinu podzemní vody mělkého oběhu předpokládáme v hloubce větší než 2
metry pod terénem. Případný negativní vliv na jakost podzemní vody bakteriologickým znečištěním
přečištěné vody z DČOV byl ověřován na základě výpočtu, kdy bylo počítáno s filtrační rychlostí ve
zvodnělém eluviu a podložních horninách, kde koeficient filtrace dosahuje podle archivních podkladů
hodnoty 1,2.10-5 m.s-1. Ve výpočtech byly použity údaje s vyšší propustností podložních hornin. Dle
provedených výpočtů při daném hydraulickém spádu 0,2%, efektivní pórovitosti 10% a vyšší hodnotě
koeficientu filtrace 1,2.10-5 m.s-1 je možno konstatovat, že podzemní voda může za 50 dnů urazit dráhu
cca 104 metrů. Při uvažovaných hydrogeologických poměrech, při uvažované hustotě zástavby (na sebe
navazující stavební pozemky určené k trvalému bydlení), nebude splněn zákonný požadavek na nutnost
50-ti denního zdržení podzemní vody před dosažením nejbližších vodních zdrojů ve směru přirozeného
proudění podzemní vody.
Z tohoto důvodu nedoporučujeme v plánovaných zastavitelných oblastech likvidaci přečištěných vod
z DČOV jejich zasakováním. Přečištěné vody doporučujeme odvádět např. vyústěním prostřednictvím
maloprofilové kanalizace do nedaleké povrchové vodoteče, která je v dostupné vzdálenosti od řešených
zastavitelných ploch (kromě Z51), nebo stávající kanalizace. Alternativou je rovněž likvidace vyčištěných
odpadních vod zálivkou pozemku.
Odtok z DČOV je možné řešit např. vyústěním přečištěných odpadních vod prostřednictvím stávající
kanalizace do blízké povrchové vodoteče, která je v dostupné vzdálenosti od řešených zastavitelných
ploch .
Likvidace srážkových vod
Geologické poměry pro likvidování srážkových vod jejich zasakováním do vod podzemních jsou
v zájmové lokalitě příznivé. Pro zasakování je možné využít písčité eluvium podložních hornin
(granodiority), případně rozvětralé skalní podloží, které se vyskytuje v technicky dosažitelné hloubce, nad
hladinou podzemní vody. Na základě archivních údajů má písčité eluvium hodnoty koeficientu vsaku
v řádu 10-6 až 10-5 m.s-1 (pro návrh a dimenzování vsakovacích objektů doporučujeme provést upřesnění
koeficientu vsaku provedením orientační vsakovací zkoušky pro každý objekt samostatně). Vzhledem
k mělce uložené hladině podzemní vody (převážně 1 – 3 m pod terénem, v závislosti na morfologii
terénu) bude možné srážkové vody zasakovat zejména pomocí mělce uložených vsakovacích prvků (např.
drénů apod.). Zasakováním srážkových vod ze střech rodinných domů nebude docházet k negativnímu
ovlivnění kvality podzemních vod mělkého oběhu, neboť písčité zeminy jsou přírodní zemním filtrem.
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V případě zasakování srážkových vod z komunikací či zpevněných ploch je nutné postupovat v souladu
s ČSN 75 9010 Vsakovací zařízení srážkových vod, případně TNV 75 9011 Hospodaření se srážkovými
vodami. Návrh a dimenzování vsakovacího objektu je plně v kompetenci projektanta, s ohledem na
požadavky investora a budoucí využití (zastavěnost) pozemku.

3.6JINDŘICHOVICE
Jindřichovice jsou místní částí města Blatná a nachází se 5 km jihozápadně od tohoto města.
Geologické poměry
Skalní podklad je budovaný biotitickým až amfibolicko-biotitickým granodioritem (varieta blatenského
typu), který je hojně proniknut žilnými horninami (porfyry, porfyrity, aplity a lamprofyry). Všechny
horniny, podílející se na stavbě území jsou místy porušeny tektonickými poruchami, pásmy drcení.
Granodiority jsou do hloubky cca 10 m porušeny systémem puklin, otevřené pukliny byly ověřeny do
hloubky 8 – 15 m pod povrchem terénu. Skalní podklad pokrývá zvětralinový plášť, písčité eluvium
s úlomky hornin. Málo mocný kvartérní pokryv je tvořený písčitými hlínami o mocnosti převážně 1 – 5
m, v závislosti na morfologii terénu. V okolí potoků a vodních nádrží se vyskytují písčito-jílovité a
jílovito-písčité aluviální náplavy.
Mělkou sondáží byly pod humózní hlínou o mocnosti cca 0,2 m zastiženy hlinité písky postupně
přecházející do eluvia, charakteru jemnozrnných až středně zrnitých písků (sondou S11 a S12 od hloubky
0,5 m pod terénem), sondou S13 byly zastiženy do hloubky 1 m písčité hlíny až silně hlinité písky.
Hydrogeologické poměry
Zájmové území lze charakterizovat jako deficitní, s malým množstvím puklinové vody ve skalním
podkladu a nevýrazným průlinovým zvodněním při bázi zvětralinového pláště. Hloubka puklinového
zvodnění je dána existencí otevřených puklin, ověřena byla do hloubky cca 15 m pod povrchem. Rovněž
tak tektonické zóny (pásma drcení), jejichž propustnost a drenážní účinek je větší pouze v přípovrchové
části, byly ověřeny převážně do hloubky 10 m pod terénem. Horniny bývají puklinami většinou málo
porušené, pukliny jsou často uzavřené, nebo vyplněné málo propustnou jílovitou výplní. Oběh
podzemních vod je v nich velmi pomalý.
V kvartérních sedimentech malých mocností dochází lokálně k vytváření jen drobných mělkých obzorů,
často nesouvislých, které nemají prakticky žádný vodohospodářský význam.
V širším okolí zájmové lokality byly provedeny průzkumné práce, evidované v Geofondu. Nejblíže
lokalitě byl proveden rozsáhlý hydrogeologický průzkum pro vyhledání zdroje vody pro velkokapacitní
kravín v Lažánkách (P028807). V několika etapách zde bylo provedeno celkem 13 vrtů. Využitelná
vydatnost jímacích objektů byla v rozmezí 0,05 – 0,78 l/s (převážně však do 0,2 l/s). Laboratorními
rozbory se jedná o podzemní vodu slabě alkalickou, měkkou až středně tvrdou, typu Ca-Mg-HCO3-SO4.
V některých vrtech byly vyšší obsahy Mn a Fe, což je dáno geologickými poměry. Podzemní voda byla
rovněž bakteriologicky znečištěná v důsledku kontaminace v průběhu vrtání, je nutné jí vyčistit pomocí
jednorázové účinné dezinfekce před uvedením vrtu do provozu.
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S13

S11
S12

Obr. 5 – Jindřichovice situováni nově zastavitelných oblastí a mělkých sond.

Oblast zastavitelné plochy Z70
Povrch území je mírně svažitý, s cca 2,5% sklonem k S až SV, s nadmořskou výškou cca 533 - 535 m
n.m. Hladinu podzemní vody lze očekávat v hloubce cca 3 m a více pod terénem. V blízkém okolí (do
vzdálenosti 50 m) jsou ve směru proudění podzemní vody stávající vodní zdroje. V lokalitě se
nevyskytuje (do vzdálenosti 100 m) trvalá vodoteč pro možný odvod vyčištěné vody.
Oblast zastavitelné plochy Z71
Povrch území středně svažitý, s cca 4% sklonem k S, s nadmořskou výškou cca 528 - 533 m n.m. Hladinu
podzemní vody lze očekávat v hloubce cca 3 a více m pod terénem. Ve směru proudění podzemní vody se
vyskytují stávající jímací vodní zdroje. V lokalitě se nevyskytuje (do vzdálenosti 100 m) trvalá vodoteč
pro možný odvod vyčištěné vody.
Oblast zastavitelné plochy Z72
Povrch území středně svažitý, s cca 5,5% sklonem k SV, s nadmořskou výškou cca 529 - 533 m n.m.
Hladinu podzemní vody lze očekávat v hloubce 4 m a více pod terénem. Ve směru proudění podzemní
vody se vyskytují stávající jímací vodní zdroje. V lokalitě se nevyskytuje (do vzdálenosti 100 m) trvalá
vodoteč pro možný odvod vyčištěné vody.
Oblast zastavitelné plochy Z73
Povrch území mírně svažitý, s cca 3,5% sklonem k Z, s nadmořskou výškou cca 511 - 513 m n.m.
Hladinu podzemní vody lze předpokládat v hloubce cca 1-3 m pod terénem. Ve směru proudění podzemní
vody se nevyskytují stávající jímací vodní zdroje. V lokalitě se vyskytuje trvalá vodoteč pro možný
odvod vyčištěné vody (místní vodoteč spojující rybníky Ohrada a Heršák).
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Oblast zastavitelné plochy Z74
Povrch území je velmi mírně svažitý, s cca 2% sklonem k Z, s nadmořskou výškou cca 513 – 514,5 m
n.m. Hladinu podzemní vody lze předpokládat v hloubce cca 3-4 m pod terénem. V blízkém okolí, ve
směru proudění podzemní vody jsou stávající jímací vodní zdroje. V lokalitě se vyskytuje (do vzdálenosti
30 m) trvalá vodoteč pro možný odvod vyčištěné vody.
Oblast zastavitelné plochy Z75
Povrch území je mírně svažitý, s cca 3% sklonem k Z, s nadmořskou výškou cca 511 - 513 m n.m.
Hladinu podzemní vody lze předpokládat v hloubce cca 1-3 m pod terénem. Ve směru proudění podzemní
vody se vyskytují stávající jímací vodní zdroje. V lokalitě se vyskytuje trvalá vodoteč pro možný odvod
vyčištěné vody.
Oblast zastavitelné plochy P40
Povrch území je svažitý, s cca 10% sklonem k SV, s nadmořskou výškou cca 518,5 - 526 m n.m. Hladinu
podzemní vody lze předpokládat v hloubce cca 3 m a více pod terénem. Ve směru proudění podzemní
vody se vyskytují stávající jímací vodní zdroje. V lokalitě se nevyskytuje trvalá vodoteč pro možný
odvod vyčištěné vody.
Zásobování pitnou vodou
V části obce Jindřichovice jsou trvale i přechodně bydlící obyvatelé zásobováni pitnou vodou především
z domovních studní. Množství vody v těchto studních je dostatečné. Kvalita vody ve studních není
známa. V osadě se nachází tři rybníky.
Zásobování pitnou vodou pro novou obytnou zástavbu se předpokládá opět z individuálních zdrojů.
Kvalita pitné vody ve využívaných studních musí vyhovovat limitním hodnotám ve Vyhlášce č. 376/2000
Sb. – Pitná voda. Případně je nutné provést individuální úpravu vody, nebo si obyvatelé musí zajistit
potřebné množství vody pro pitné účely např. nákupem balené pitné vody.
Pro běžné účely zásobování pitnou vodou (pro jednotlivé RD) jsou zde příznivé hydrogeologické poměry.
Propustnost podložních skalních hornin je dle archivních podkladů vyjádřená koeficientem filtrace cca
1,0.10-6 m.s-1). Při běžných odběrech podzemní vody čerpáním z vrtané studny je počítáno s maximálním
snížením hladiny o 6 metrů, což bývá hodnota maximálního setrvalého snížení. Dosah deprese vlivem
čerpání je v uvažovaném puklinovém prostředí do 30 metrů (ověřeno archivními čerpacími zkouškami v
obdobných hydrogeologických poměrech). Při souběžně probíhajících malých odběrech podzemní vody
z jednotlivých vrtů (jímacích objektů) nedojde k podstatnému negativnímu ovlivnění vydatnosti
podzemní vody ve stávajících či budoucích sousedních objektech. Vzájemné ovlivnění bude maximálně
první jednotky decimetrů, což je v případě vrtaných studní nevýrazné. Při realizaci jednotlivých jímacích
objektů doporučujeme provádět orientační čerpací zkoušky a režimní měření na již stávajících objektech
pro návrh maximálního setrvalého snížení hladiny v nově prováděných objektech a pro stanovení
maximální vydatnosti vrtu. Vydatnost vrtů jímajících podzemní vodu hlubšího oběhu (puklinový
kolektor) se pohybuje v rozmezí setin až desetin l.s-1 (v závislosti na charakteru puklin), což je z pohledu
plánovaného odběru podzemní vody pro potřeby RD zcela dostačující. S ohledem na velikost
hydrogeologického povodí a velikost podzemního odtoku nebude docházet k zhoršení celkové bilance
podzemních vod, ani nebude docházet k negativnímu ovlivnění průtoku povrchové vodoteče.
Likvidace splaškových vod
V Jindřichovicích jsou vybudovány krátké úseky kanalizace a podpovrchového odvodnění, které odvádějí
do místní vodoteče splaškové a dešťové, a povrchově tekoucí vody. Kanalizační síť je vybudována pouze
v dolní části území Jindřichovic. Kanalizační síť je vyústěna na třech místech do terénu, do místní
vodoteče tekoucí do rybníku Ohrada. Hlavním recipientem je říčka Lomnice. Stávající kanalizační síť
není opatřena revizními šachtami, vpustě jsou bez záchytných košů.
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S ohledem na velikost této místní části není investičně ani provozně výhodné budovat čistírnu odpadních
vod a kanalizační síť. Proto bude nezbytné zajistit rekonstrukci stávajících jímek nebo výstavbu nových
akumulačních jímek pro zachycování odpadních vod. Dalším řešením likvidace odpadních vod by mohla
být varianta uvažující s domovními čistírnami (např. doplněnými o zemní filtr). Při navrhování a
umisťování domovních čistíren je však potřeba zohlednit dopad tohoto řešení na kvalitu vody v místních
zdrojích, které můžou být případně využívány. Odtok z čistíren bude zaústěn do stávající kanalizace nebo
zasakován. Stávající kanalizace bude sloužit pouze jako dešťová.
Geologické poměry pro vsakování přečištěných odpadních vod z DČOV do vod podzemních jsou
příznivé. Pod písčitými hlínami se vyskytuje mírně propustné písčité eluvium granodioritů. Hladina
podzemní vody se vyskytuje v hloubce 3-6 m pod terénem. Případný negativní vliv na jakost podzemní
vody bakteriologickým znečištěním přečištěné vody z DČOV byl ověřován na základě výpočtu, kdy bylo
počítáno s filtrační rychlostí saturované zóny 5.10-6 až 1.10-5 m.s-1. Podle orientačních výpočtů může
podzemní voda za 50 dnů urazit dráhu až cca 40 metrů. Při uvažovaných hydrogeologických poměrech,
při uvažované hustotě zástavby (na sebe navazující stavební pozemky určené k trvalému bydlení), bude
obtížné splnit zákonný požadavek na nutnost 50-ti denního zdržení podzemní vody před dosažením
nejbližších vodních zdrojů ve směru přirozeného proudění podzemní vody.
Možným řešením by mohlo být provedení společného zasakovacího objektu/objektů, jehož umístění by
bylo zvoleno na základě směru proudění podzemní vody a vzájemné pozici nových vodních zdrojů. Pro
tyto účely je však nutné vyčlenit samostatný pozemek (např. ve vlastnictví obce), kde bude umožněno
hromadné zasakování podle platné legislativy pro max. 50 ekv. obyvatel. Likvidaci přečištěných vod lze
rovněž provádět jejich rozstřikem na pozemku, kdy bude přednostně docházet k evapotranspiraci a
částečně k výparu. Menší část bude zasáknuta do hlubších částí půdního pokryvu, resp. do vod
podzemních.
Odtok z DČOV by musel být řešen komplexně a řízeně např. vyústěním přečištěných odpadních vod
prostřednictvím maloprofilové kanalizace do blízké povrchové vodoteče (oblast Z73, Z74 a Z75), která je
v dostupné vzdálenosti.
Likvidace srážkových vod
Geologické poměry pro likvidování srážkových vod jejich zasakováním do vod podzemních jsou
v zájmové lokalitě příznivé. Pro zasakování je možné využít písčité eluvium podložních hornin
(granodiority), případně rozvětralé skalní podloží, které se vyskytuje v technicky dosažitelné hloubce, nad
hladinou podzemní vody. Na základě archivních údajů má písčité eluvium hodnoty koeficientu vsaku
v řádu 10-6 až 10-5 m.s-1 (pro návrh a dimenzování vsakovacích objektů doporučujeme provést upřesnění
koeficientu vsaku provedením orientační vsakovací zkoušky pro každý objekt samostatně).

3.7MILČICE
Milčice jsou místní částí města Blatná a nachází se 6,5 km jižně od tohoto města.
Geologické poměry
Skalní podklad je budovaný biotitickým až amfibolicko-biotitickým granodioritem (varieta blatenského
typu), který je hojně proniknut žilnými horninami (porfyry, porfyrity, lamprofyry). Všechny horniny,
podílející se na stavbě území jsou místy porušeny tektonickými poruchami, pásmy drcení. Skalní podklad
pokrývá zvětralinový plášť, písčité eluvium s úlomky hornin. Kvartérní pokryv je tvořený písčitými
hlínami, hlinitými písky o mocnosti převážně 1 – 2 m, přecházející do hlinitopísčitého eluvia podložních
hornin. V okolí potoků a vodních nádrží se vyskytují jemnozrnné písčito-jílovité náplavy.
Mělkou sondou S14 byly pod humózní hlínou o mocnosti cca 0,3 m zastiženy písčité hlíny až do hloubky
1 m, sondou S15 byly pod slabě humózní hlínou o mocnost cca 0,2 m ověřeny hlinité písky a od cca 0,5
m písky (eluvium granodioritů).
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Hydrogeologické poměry
Zájmové území lze charakterizovat jako deficitní, s malým množstvím puklinové vody ve skalním
podkladu a nevýrazným průlinovým zvodněním při bázi zvětralinového pláště. Horniny bývají puklinami
většinou málo porušené, pukliny jsou často uzavřené, nebo vyplněné málo propustnou jílovitou výplní.
Oběh podzemních vod je v nich velmi pomalý. Hladina podzemní vody byla zastižena v hloubce 7 – 9 m
pod terénem (puklinový kolektor).
V kvartérních sedimentech malých mocností dochází lokálně k vytváření jen drobných mělkých obzorů,
často nesouvislých, které nemají prakticky žádný vodohospodářský význam.
V blízkém okolí lokality byly provedeny průzkumné práce, evidované v Geofondu (P046396).
V granodioritech byly vyhloubeny dva průzkumné vrty hluboké 60 m s využitelnou vydatností 0,6 l/s (vrt
L-1) a 0,2 l/s (vrt L-2). Laboratorními rozbory se jedná o podzemní vodu neutrální reakce, měkkou, typu
Ca-Mg-HCO3-NO3 s vyšším obsahem Mn a Fe, a bakteriologickým znečištěním.

S15

S14

Obr. 6 – Milčice - situováni nově zastavitelných oblastí a mělkých sond.

Oblast zastavitelných ploch Z67, Z68 a Z69
Zájmové lokality jsou středně svažité, se sklonem cca 8% východním až jihovýchodním směrem, k erozní
bázi tvořené korytem potoka. V blízkém okolí, ve směru proudění podzemní vody jsou stávající vodní
zdroje. Pro možný odvod vyčištěné vody z plochy Z68 je možné využít místní vodoteč ve vzdálenosti cca
50 m.
Zásobování pitnou vodou
V Milčicích jsou trvale i přechodně bydlící obyvatelé zásobováni pitnou vodou především z domovních a
obecních studní. Množství vody v těchto studních je dostatečné. Kvalita vody ve studních není známa. V
osadě se nachází obecní rybník.
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Zásobování pitnou vodou pro novou obytnou zástavbu se předpokládá opět z individuálních zdrojů.
Kvalita pitné vody ve využívaných studních musí vyhovovat limitním hodnotám ve Vyhlášce č. 376/2000
Sb. – Pitná voda. Případně je nutné provést individuální úpravu vody, nebo si obyvatelé musí zajistit
potřebné množství vody pro pitné účely např. nákupem balené pitné vody.
Pro běžné účely zásobování pitnou vodou (pro jednotlivé RD) jsou zde příznivé hydrogeologické poměry.
Propustnost podložních skalních hornin je dle archivních podkladů vyjádřená koeficientem filtrace
v rozmezí 1,0.10-6 až 1,0.10-5 m.s-1. Při běžných odběrech podzemní vody čerpáním z vrtané studny je
počítáno s maximálním snížením hladiny o cca 4-5 metrů, což bývá běžná hodnota maximálního
setrvalého snížení. Dosah deprese vlivem čerpání je v uvažovaném puklinovém prostředí cca 25 metrů.
Při souběžně probíhajících malých odběrech podzemní vody z jednotlivých vrtů (sousedících jímacích
objektů) se vzájemné ovlivnění pohybuje maximálně v prvních jednotkách decimetrů, což je v případě
vrtaných studní nevýrazné. Při realizaci jednotlivých jímacích objektů doporučujeme provádět orientační
čerpací zkoušky a režimní měření na již stávajících objektech pro návrh maximálního setrvalého snížení
hladiny v nově prováděných objektech a pro stanovení maximální vydatnosti vrtu. Vydatnost vrtů
jímajících podzemní vodu puklinového kolektoru (granodiority) se pohybuje v jednotkách maximálně
prvních desetin l.s-1 (v závislosti na charakteru puklin), což je z pohledu plánovaného odběru podzemní
vody pro potřeby individuálního zásobování vodou zcela dostačující. S ohledem na velikost
hydrogeologického povodí a velikost podzemního odtoku nebude docházet k zhoršení celkové bilance
podzemních vod v zájmové oblasti a jejího okolí. Vzhledem k předpokládaným malým odběrům
(individuální zásobování) nebude docházet k negativnímu ovlivnění průtoku povrchové vodoteče.
Likvidace splaškových vod
Splaškové vody z obytných domů jsou v obci svedeny z domovních septiků a jímek do obecní kanalizace,
která odvádí dešťové a splaškové vody do potoka. Některé z domů mají přepady ze septiků napojeny též
do potoka.
Ve výhledu je uvažováno s vybudováním nové splaškové kanalizace tak, aby bylo možno napojit většinu
domů na tuto kanalizaci. Spádové podmínky obce jsou takové, že dovolují odkanalizování celé obce na
jedno místo, kde bude zakončena čistírnou odpadních vod. S ohledem na velikost této místní části se
variantně uvažuje pouze o nutnosti zajištění rekonstrukce stávajících jímek nebo výstavbě nových
akumulačních jímek pro zachycování odpadních vod.
Geologické poměry pro vsakování přečištěných odpadních vod z DČOV do vod podzemních jsou
příznivé. Pod písčitými hlínami se vyskytuje propustné písčité eluvium granodioritů. Hladina podzemní
vody se vyskytuje v hloubce 3-6 m pod terénem. Případný negativní vliv na jakost podzemní vody
bakteriologickým znečištěním přečištěné vody z DČOV byl ověřován na základě výpočtu, kdy bylo
počítáno s filtrační rychlostí ve zvodnělých podložních horninách, kde koeficient filtrace dosahuje podle
archivních podkladů hodnot v rozmezí řádu 1,7.10-6 až 1,2.10-5 m.s-1. Ve výpočtech byly použity údaje s
vyšší propustností podložních hornin. Dle provedených výpočtů je možno konstatovat, že podzemní voda
může za 50 dnů urazit dráhu cca 50-90 metrů. Při uvažovaných hydrogeologických poměrech, při
uvažované hustotě zástavby (na sebe navazující stavební pozemky určené k trvalému bydlení), nebude
splněn zákonný požadavek na nutnost 50-ti denního zdržení podzemní vody před dosažením nejbližších
vodních zdrojů ve směru přirozeného proudění podzemní vody.
Odtok z DČOV by musel být řešen komplexně a řízeně např. vyústěním přečištěných odpadních vod
prostřednictvím maloprofilové kanalizace do blízké povrchové vodoteče (oblast Z68), která je v dostupné
vzdálenosti, případně do společného zasakovacího objektu/ objektů, a to zejména ve vztahu ke směru
proudění podzemní vody a vzájemné pozici s novými vodními zdroji. Pro tuto variantu je nutné vytvoření
pozemku (např. ve vlastnictví obce stejně jako komunikací), kde bude umožněno hromadné zasakování
podle platné legislativy pro max. 50 ekv. obyvatel.
Likvidace srážkových vod
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Geologické poměry pro likvidování srážkových vod jejich zasakováním do vod podzemních jsou
v zájmové lokalitě příznivé. Pro zasakování je možné využít písčité eluvium podložních hornin
(granodiority), případně rozvětralé skalní podloží, které se vyskytuje v technicky dosažitelné hloubce, nad
hladinou podzemní vody. Na základě archivních údajů má písčité eluvium hodnoty koeficientu vsaku
v řádu 10-6 až 10-5 m.s-1 (pro návrh a dimenzování vsakovacích objektů doporučujeme provést upřesnění
koeficientu vsaku provedením orientační vsakovací zkoušky pro každý objekt samostatně).

3.8ŘEČICE
V části obce Řečice je místní částí města Blatná a nachází se 2 km severozápadně od tohoto města.
Geologické poměry
Skalní podklad je budovaný biotitickým až amfibolicko-biotitickým granodioritem (varieta blatenského
typu protknutým četnými tělesy žilnými hornin (porfyry, porfyrity, aplity, pegmatity). Skalní horniny jsou
místy porušeny tektonickými poruchami, pásmy drcení. Skalní horniny jsou v údolích vodních toků do
hloubky cca 4,5 m rozloženy na eluvium, charakteru hlinitých písků až písků s příměsí jemnozrnné
zeminy. Na svazích a elevacích se nachází množství skalních výchozů, případně se pevné skalní horniny
vyskytují v malých hloubkách. V širším okolí Řečic se vyskytují relikty terciérních sedimentů (písčité jíly
až štěrky). Skalní podklad pokrývá zvětralinový plášť, písčité eluvium s úlomky hornin. Kvartérní pokryv
je tvořený deluviálními, deluviofluviálními a v okolí vodotečí fluviálními sedimenty. Deluvia jsou
zastoupena zejména hlinitými písky s úlomky podložních hornin. Deluviofluviální sedimenty tvoří výplně
plochých depresí a mají převážně charakter plastických jílů, písčitých jílů a hlín. Fluviální sedimenty mají
převážně charakter písčitých jílů, písků s valouny, hlinitých písků a hlinitých štěrků.
Mělkou sondou S16 byly pod humózní hlínou o mocnosti cca 0,2 m zastiženy písčitohlinité sedimenty,
přecházející od hloubky 0,7 m do písku slabě hlinitého, sonda S17 zastihla písčité eluvium v hloubce cca
0,6 m pod terénem.
Hydrogeologické poměry
V zájmovém území se vyskytuje mělký oběh podzemní vody vázaný na kvartérní pokryv a zónu
přípovrchového rozpojení skalních hornin a hlubší oběh, vázaný na pukliny a tektonické poruchy
v podložních skalních horninách. V kvartérních sedimentech malých mocností dochází lokálně
k vytváření jen drobných mělkých obzorů, často nesouvislých, které nemají prakticky žádný
vodohospodářský význam.
Mělký oběh podzemní vody je soustředěný na zónu zvětralin a přípovrchového rozpojení hornin do
hloubky několika desítek metrů. Souvislejší oběh podzemní vody je zde vázán na fluviální písčité a
štěrkovité sedimenty v okolí drobných vodotečí a na zónu eluvií při kontaktu s přípovrchovým
rozpojením hornin, kde vytváří kolektor s průlinovo-puklinovou propustností. Propustnost tohoto
kolektoru je závislá na množství jemnozrnné příměsi v eluviu a výplni puklin skalních hornin. Kolektor je
většinou mírně až slabě propustný (Jetel, 1973) s koeficientem filtrace kf v řádu 10-6 až 10-7 m.s-1,
s mírnou transmisivitou 1,7.10-5 až 1,2.10-4 m2.s-1. Hladina podzemní vody je většinou volná, případně
mírně napjatá. Hladina podzemní vody se na lokalitě vyskytuje v hloubce 2 - 4 m pod terénem,
v závislosti na morfologii terénu. V okolí vodotečí hladina podzemní vody je v hydraulické spojitosti
s hladinou vody ve vodoteči, s mírně napjatou hladinou (vlivem písčitohlinitého až jílovitého pokryvu) po
ustálení se pohybuje v hloubce cca 0,6 - 0,8 m pod terénem. Deluviální a deluviofluviální sedimenty
charakteru písčitých hlín, jílovitých písků, písčitých jílů s příměsí štěrků mají slabou až velmi slabou
průlinovou propustnost, vyjádřenou koeficientem filtrace kf v řádech 10-6 až 10-8 m.s-1 (z křivky zrnitosti
byl kf u hlinitých písků v rozmezí 1,7.10-6 až 1,2.10-5 m.s-1). Fluviální slabě hlinité štěrky a písky mohou
vykazovat průlinovou propustnost v řádu 10-4 až 10-5 m.s-1 (z křivky zrnitosti byl kf = 7,5.10-4 až 9,0.10-5
m.s-1).
Hlubší oběh podzemní vody lze očekávat v hloubce 10 - 50 m pod terénem na tektonických poruchách a
puklinách dlouhého průběhu a v místech vložek rigidnějších hornin s vyšší propustností. Propustnost je
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zde slabá, v závislosti na výplni puklin a dislokací. Hlubší a mělký oběh spolu vzájemně komunikují,
dotace probíhá atmosférickými srážkami. K infiltraci srážkové vody dochází v celém povodí, zejména na
elevacích (s nižším pokryvem či téměř bez hlinitých deluvií). Generelní směr proudění podzemní vody je
určován především morfologií (sklonem) terénu, a průběhem puklinových systémů v podložních
horninách. K drenáži podzemních vod dochází zpravidla skrytým příronem kvartérními sedimenty (hlinité
písky) do místních drobných vodotečí, směřujících ve směru Z-V. Regionální erozní bázi zde tvoří
Závišínský potok.
Laboratorními rozbory se jedná o podzemní vodu neutrální reakce, měkkou, typu Ca-Mg-HCO3-SO4 s
vyšším obsahem Mn a Fe, což koresponduje s geologickými poměry širšího okolí. Podzemní voda
mělkého oběhu bývá bakteriologicky znečištěná v důsledku zavlečení kontaminace z povrchu.
Geologické a hydrogeologické poměry byly ověřeny na základě archivních průzkumných prací,
provedených v blízkosti zájmového území, evidovaných v Geofondu (P116945).

S16

S17

Obr. 7 – Řečice - situováni nově zastavitelných oblastí a mělkých sond.

Oblast zastavitelných ploch Z42 a Z43
Téměř rovinaté území v údolí Smoliveckého potoka, s nadmořskou výškou cca 440 - 441 m n.m a cca 3%
sklonem k jihu až jihovýchodu. Hladinu podzemní vody lze předpokládat v hloubce 1 - 2 m pod terénem.
V blízkém okolí jsou stávající vodní zdroje (kopané i vrtané studny), využívající vodu pro pitné a
užitkové účely. Vodoteč (Smolivecký potok) ve vzdálenosti cca 20 m od jižního okraje území.
Oblast zastavitelných ploch Z44 a Z45
Téměř rovinaté území, v údolní nivě Smoliveckého potoka, s nadmořskou výškou cca 443 - 444 m n.m. a
sklonem cca 1% k jihovýchodu. Hladinu podzemní vody lze předpokládat v hloubce 2 m pod terénem. V
blízkém okolí jsou stávající vodní zdroje (kopané i vrtané studny), využívající vodu pro pitné a užitkové
účely. Vodoteč (Řečický rybník a Smolivecký potok) ve vzdálenosti do 10 m od jižního okraje území.
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Oblast zastavitelné plochy Z46
Mírně svažité území, ve svahu nad Řečickým rybníkem, s nadmořskou výškou cca 442 - 445 m n.m. a
sklonem cca 3-4% k jihu. Hladinu podzemní vody lze předpokládat v hloubce do 2 m pod terénem. V
blízkém okolí jsou stávající vodní zdroje (kopané i vrtané studny), využívající vodu pro pitné a užitkové
účely. Vodoteč spojující Hajanský a Řečický rybník je v bezprostřední blízkosti západního okraje území.
Zásobování pitnou vodou
V obci Řečice není vybudovaný vodovod, trvale i přechodně bydlící obyvatelé jsou zásobováni pitnou
vodou především z domovních a obecních studní (kopané i vrtané studny). Množství vody v těchto
studních je individuální. Kvalita podzemní vody ve vrtaných studních je vyhovující po úpravě
chemických a bakteriologických parametrů, kvalita podzemní vody v kopaných studnách je převážně
nevyhovující pro pitné účely. V obci se nachází dva rybníky Hajanský a Řečický. Výhledově by obec
Řečice mohla být napojena na vodovodní síť města Blatná.
Hydrogeologickým posudkem bylo zjišťováno, zda je možné v lokalitě vybudovat potřebný počet studní
pro individuální zásobování vodou, aniž by došlo k významnému omezení stávajících individuálních
zdrojů podzemní vody v okolí a k významnému omezování budoucích navrhovaných studní mezi sebou.
Lokalita se nenachází na chráněném území, které by bylo vymezeno zvláštními právními předpisy
(ochranná pásma vodních zdrojů, Národní park, CHKO, CHOPAV).
Pro účely zásobování pitnou vodou bylo uvažováno s potřebou vody pro jednotlivý RD (4 osoby, závlaha
pozemku 100 m2). Propustnost podložních skalních hornin je možno charakterizovat nízkým
koeficientem transmisivity T zjištěným archivními pracemi (pohybuje se řádově v úrovni 1,2.10-4 až
1,7.10-5 m2.s-1). Výsledný dosah deprese R (vzdálenost, v níž se již teoreticky neprojeví vliv čerpání) zde
činí maximálně 20-30 metrů. Použity jsou průměrné hodnoty z výsledků čerpacích zkoušek v těchto
hydrogeologických poměrech. Je počítáno s trvalým čerpáním podzemní vody z hydrogeologického
objektu, s maximálním snížením hladiny ve vrtané studni od ustálené hladiny o 2-6 metrů, což je hodnota
maximálního nárazového snížení.
Vzhledem k výsledku orientačního výpočtu dosahu deprese a vzhledem k uvažovanému množství jímané
vody pro potřebu RD v objemu 0,468 m3/den, tj. cca 0,0054 l/s je možno konstatovat, že maximálního
snížení nebude běžně dosahováno. Při souběžně probíhajících odběrech podzemní vody z jednotlivých
vrtaných studní (jímacích objektů) nedojde k podstatnému negativnímu ovlivnění vydatnosti podzemní
vody ve stávajících či budoucích sousedních objektech, přestože se nachází v menší vzdálenosti, než činí
horní hranice stanoveného dosahu deprese. Důvodem je charakter jímané vody, kdy dochází
k postupnému velmi pomalému uvolňování podzemní vody z puklinového systému. Toto uvolňování není
přímo závislé na velikosti odběru, je závislé na charakteru puklin (otevřenost, výplň a prostorové
uspořádání). Vzájemné ovlivnění bude při vzdálenostech jednotlivých objektů cca 25 m (odborný odhad),
uvažované velikosti odběru (běžná potřeba) maximálně nárazově 0,5 až 0,7 metru. Při realizaci
jednotlivých jímacích objektů doporučujeme provádění orientačních čerpacích zkoušek a režimní měření
na již stávajících objektech pro návrh maximálního setrvalého snížení hladiny v nově prováděných
objektech a pro stanovení maximální vydatnosti vrtu.
Vydatnost vrtů jímajících podzemní vodu hlubšího oběhu (puklinový kolektor granodioritů blatenského
typu) se běžně pohybuje v rozmezí 0,05 – 0,30 l.s-1, což je z pohledu plánovaného odběru podzemní vody
pro RD o řád vyšší hodnota.
Základní podzemní odtok je v širším okolí zájmového území, budovaným granitoidy blatenského typu
3,42 l.s-1.km-2. S ohledem na velikost hydrogeologického povodí a velikost podzemního odtoku nedojde
ani ke zhoršení celkové bilance podzemních vod. Vzhledem k nízkým odběrům nebude docházet ani
k negativnímu ovlivnění průtoku povrchové vodoteče.
Likvidace splaškových vod
V části obci Řečice je vybudována jednotná kanalizace. Je provedena z betonových trub o profilu DN
150-300 a má dvě výusti. Při navrhování a umisťování domovních čistíren odpadních vod (DČOV) byly
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zohledněny případné negativní dopady na kvalitu podzemní vody ve stávajících jímacích zdrojích, které
můžou být využívány k pitným účelům.
Geologické poměry pro vsakování přečištěných odpadních vod z DČOV do vod podzemních nejsou zcela
příznivé vzhledem k mělce uložené hladině podzemní vody v celém širším okolí zájmového území. Pod
humózní vrstvou, tvořenou písčitými hlínami se vyskytuje písčité eluvium granodioritů s mělkým oběhem
podzemní vody. Hladina podzemní vody se vyskytuje již v hloubce od 1 m pod terénem. Podle
požadavků ČSN CEN/TR 12566-2 Zemní infiltrační systémy by měly být přečištěné odpadní vody
vsakovány v místech, kde je hladina podzemní vody 1 m pod dnem vsakovacího objektu; resp. nad
nejvyšší hladinou podzemní vody by měl být nejméně 1 m nezvodněného horninového prostředí nebo
filtračního materiálu. Vzhledem ke skutečnosti, že v zájmové lokalitě se hladina podzemní vody
vyskytuje často již v hloubce cca 1 m pod terénem, není tato podmínka splněna.
Případný negativní vliv na jakost podzemní vody bakteriologickým znečištěním přečištěné vody z DČOV
byl ověřován na základě výpočtu, kdy bylo počítáno s filtrační rychlostí ve zvodnělých podložních
horninách, kde koeficient filtrace dosahuje podle archivních podkladů hodnot v rozmezí řádu 1,7.10-6 až
1,2.10-5 m.s-1. Ve výpočtech byly použity údaje s vyšší propustností podložních hornin. Dle provedených
výpočtů při daném hydraulickém spádu 0,1%, efektivní pórovitosti 10% a vyšší hodnotě koeficientu
filtrace 1.10-5 m.s-1 je možno konstatovat, že podzemní voda může za 50 dnů dráhu cca 50-70 metrů. Ve
vzdálenosti do 100 m, ve směru proudění podzemní vody se zde od nově zastavitelných oblastí nenachází
stávající vodní zdroje, navíc povrchová vodoteč zde vytváří hydraulickou bariéru. Zákonný požadavek na
nutnost 50-ti denního zdržení podzemní vody před dosažením nejbližších vodních zdrojů ve směru
přirozeného proudění podzemní vody zde bude splněn.
Na lokalitě je nejvhodnější variantou odvedení přečištěných vod z DČOV do povrchové vodoteče. Odvod
zde může být řešen komplexně a řízeně, např. vyústěním prostřednictvím maloprofilové kanalizace do
blízké povrchové vodoteče, která protéká jižním směrem v dostupné vzdálenosti od všech řešených
zastavitelných ploch Z42 až Z46.
Nakládání se srážkovými vodami
Geologické poměry pro likvidování srážkových vod jejich zasakováním do vod podzemních jsou
v zájmové lokalitě příznivé. Pro zasakování je možné využít písčité eluvium podložních hornin
(granodiority), případně rozvětralé skalní podloží, které se vyskytuje v technicky dosažitelné hloubce. Na
základě archivních údajů má písčité eluvium hodnoty koeficientu vsaku v řádu 10-6 až 10-5 m.s-1 (pro
návrh a dimenzování vsakovacích objektů doporučujeme provést upřesnění koeficientu vsaku provedením
orientační vsakovací zkoušky pro každý objekt samostatně). Vzhledem k mělce uložené hladině
podzemní vody (1 – 3 m pod terénem, v závislosti na morfologii terénu) bude možné srážkové vody
zasakovat zejména pomocí vsakovacích drénů, jejichž dno doporučujeme umístit do hloubky cca 0,8 m
pod terénem, v závislosti na úrovni hladiny podzemní vody v místě vsakovacího prvku). Zasakováním
srážkových vod ze střech rodinných domů nebude docházet k negativnímu ovlivnění kvality podzemních
vod mělkého oběhu. Písčité eluvium dále plní funkci přírodního zemního filtru.

3.9SKALIČANY
V části obce Skaličany je místní částí města Blatná a nachází se 2,5 km severovýchodně od tohoto města.
Geologické poměry
Skalní podklad je budovaný biotitickým až amfibolicko-biotitickým granodioritem až křemenným
dioritem (varieta blatenského typu), který je hojně proniknut žilnými horninami (porfyrity, lamprofyry).
Východně od Skaličan je skalní podklad tvořený ortorulami mirovického metamorfovaného ostrova.
Všechny horniny, podílející se na stavbě území jsou místy porušeny tektonickými poruchami, pásmy
drcení. Skalní podklad pokrývá zvětralinový plášť, hlinitopísčité eluvium s úlomky hornin bylo zastižené
archivním vrtem HV-1 až do hloubky cca 6 m pod terénem. Málo mocný kvartérní pokryv je tvořený
písčitými hlínami o mocnosti převážně 1 – 2 m, v závislosti na morfologické pozici v terénu. V okolí
potoků a vodních nádrží se vyskytují písčito-jílovité náplavy.
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Mělkou sondáží byly propustné eluviální písčité sedimenty zastiženy již od hloubky cca 0,5 m (sondy S18
a S19), sondou S20 od hloubky cca 0,7 m pod terénem. Nadloží je tvořené písčitými hlínami až silně
hlinitými písky.
Hydrogeologické poměry
Režim podzemní vody je typický pro oblast plutonických granitoidů s hlubší puklinovou propustností a
poměrně dobrou infiltrací. Dotace podzemní vody probíhá celoplošně, s větší intenzitou na vyvýšeninách
s výchozy eluvia a zvětralin granodioritů. Z infiltračních ploch proudí podzemní voda s volnou hladinou
v malých hloubkách pod povrchem terénu průlinovým prostředím eluvia při bázi deluviálních sedimentů
k místní erozní bázi, kde skrytě napájí povrchové vodoteče a rybniční soustavu. V kvartérních
sedimentech malých mocností dochází lokálně k vytváření jen drobných mělkých obzorů, často
nesouvislých, které nemají prakticky žádný vodohospodářský význam. Část podzemní vody proudí také
s volnou hladinou ve větších hloubkách pod povrchem terénu puklinovým systémem a po poruchových
zónách granodioritů k téže erozní bázi, kde dotuje místní povrchové vodoteče. V okolí erozní báze je
hladina podzemní vody mírně napjatá. Skalní horniny bývají puklinami většinou málo porušené, pukliny
jsou často uzavřené, nebo vyplněné málo propustnou jílovitou výplní. Oběh podzemních vod je v nich
velmi pomalý. Oba typy zvodnění spolu navzájem komunikují a nelze je považovat za oddělené
samostatné zvodně. Hladina podzemní vody se pohybuje v hloubce 2 - 4 m pod terénem (puklinový
kolektor). Převládající směr proudění podzemní vody je směrem k jihu.
Ve Skaličanech byly provedeny archivní průzkumné práce, evidované v Geofondu (P108371).
Hydrogeologický vrt HV-1 hluboký 30 m zastihl zvětralé skalní podloží v hloubce 6 m pod terénem,
hladinu podzemní vody naraženou v hloubce 3,5 m pod terénem, ustálenou v úrovni 2,6 m pod terénem.
Využitelná vydatnost vrtu je 0,03 l/s. Laboratorními rozbory se jedná o kvalitní podzemní vodu neutrální
reakce, s vyšším obsahem dusičnanů. Podzemní voda byla rovněž bakteriologicky znečištěná.

S18

S19

S20

Obr. 8 – Skaličany - situováni nově zastavitelných oblastí a mělkých sond.

Oblast zastavitelné plochy Z07
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Povrch terénu je mírně svažitý, s nadmořskou výškou cca 456 - 470 m n.m, s cca 8% sklonem k jihu.
Hladinu podzemní vody lze předpokládat v hloubce 3-6 m pod terénem, v závislosti na morfologické
pozici v terénu. V blízkém okolí jsou stávající vodní zdroje, využívající vodu pro pitné a užitkové účely.
Oblast zastavitelné plochy Z08
Povrch terénu je mírně svažitý, s nadmořskou výškou cca 451 - 454 m n.m a s cca 7% sklonem
k jihozápadu. Hladinu podzemní vody lze předpokládat v hloubce 3-4 m pod terénem. V blízkém okolí
jsou stávající vodní zdroje (kopané i vrtané studny), využívající vodu pro pitné a užitkové účely.
Oblast zastavitelné plochy Z11
Mírně svažité území, s nadmořskou výškou cca 450 - 462 m n.m. a sklonem cca 4% k jihovýchodu.
Hladinu podzemní vody lze předpokládat v hloubce 3-5 m pod terénem. Východně se vyskytují stávající
vodní zdroje, využívající vodu pro pitné a užitkové účely.
Zásobování pitnou vodou
Ve Skaličanech jsou trvale i přechodně bydlící obyvatelé zásobováni pitnou vodou především z
domovních a obecních studní. Množství vody v těchto studních není známé. Kvalita vody ve studních
není známa. V osadě se nachází rybník Závist. Výhledově se uvažuje o zásobování obyvatel pitnou vodou
z nového vodního zdroje. Obec by se napojila na vodárenskou soustavu JČ (Římov), na přívodní řad DN
400 vedoucí do města Blatná (do vodojemu Dubina). Obec by se napojila na přívodní řad vedoucí přes
část obce Paštiky. Před případným vybudováním vodovodu bude zásobování pitnou vodou pro novou
obytnou zástavbu opět prostřednictvím individuálních vodních zdrojů.
Dosah deprese R (vzdálenost, v níž se již teoreticky neprojeví vliv čerpání) je v uvažovaném puklinovém
prostředí převážně nižší desítky metrů (běžně 20 - 30 metrů),. Použity jsou průměrné hodnoty z výsledků
archivních dlouhodobých i krátkodobých ověřovacích čerpacích zkoušek v obdobných
hydrogeologických poměrech. Při souběžně probíhajících malých odběrech podzemní vody
z jednotlivých vrtů (jímacích objektů) nedojde k podstatnému negativnímu ovlivnění vydatnosti
podzemní vody ve stávajících či budoucích sousedních objektech. Vzájemné ovlivnění bude maximálně
první jednotky decimetrů, což v případě vrtaných studní není možno považovat za výrazné.
Při realizaci jednotlivých jímacích objektů doporučujeme provádění orientačních čerpacích zkoušek a
režimní měření na již stávajících objektech pro návrh maximálního setrvalého snížení hladiny v nově
prováděných objektech a pro stanovení maximální vydatnosti vrtu.
Vydatnost vrtů jímajících podzemní vodu hlubšího oběhu (puklinový kolektor) se pohybuje v rozmezí
0,05 - 0,70 l.s-1, což je z pohledu plánovaného odběru podzemní vody pro potřeby RD zcela dostačující. S
ohledem na velikost hydrogeologického povodí a velikost podzemního odtoku nedojde ani ke zhoršení
celkové bilance podzemních vod. Vzhledem k nízkým odběrům nebude docházet ani k negativnímu
ovlivnění průtoku povrchové vodoteče.
Likvidace splaškových vod
Obecní kanalizace je tvořena dvěma hlavními větvemi. Je provedena z betonových trub DN 400.
Kanalizace má dvě výusti, prostřednictvím otevřených stok, do rybníka Závist. Ve výhledu je řešeno
doplnění kanalizační sítě, částečná rekonstrukce, propojení a svedení do jednoho místa, kde je navrženo
dočištění a vyústění do rybníka.
Dle stávajícího územního plán obyvatelé, kteří nebudou napojeni na kanalizaci, budou mít akumulační
jímky pro zachycování odpadních vod. Veškeré odpadní vody akumulované v bezodtokých jímkách
budou likvidovány na čistírně odpadních vod města Blatná. S ohledem na velikost této místní části se
variantně uvažuje pouze o nutnosti zajištění rekonstrukce stávajících jímek nebo výstavbě nových
akumulačních jímek pro zachycování odpadních vod.
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Lokalita se nenachází na chráněném území, které by bylo vymezeno zvláštními právními předpisy
(ochranná pásma vodních zdrojů, Národní park, CHKO, CHOPAV).
Geologické poměry pro vsakování přečištěných odpadních vod z DČOV do vod podzemních jsou v celé
zájmové lokalitě příznivé. K zasakování je možné využít písčité eluvium, které se zde vyskytuje mělce
pod povrchem terénu. Hladinu podzemní vody předpokládáme v hloubce větší než 3 m pod terénem.
Případný negativní vliv na jakost podzemní vody bakteriologickým znečištěním přečištěné vody z DČOV
byl ověřován na základě výpočtu, kdy bylo počítáno s filtrační rychlostí ve zvodnělých podložních
horninách, kde koeficient filtrace dosahuje podle archivních podkladů hodnot v rozmezí řádu 10-6 až .10-5
m.s-1. Ve výpočtech byly použity údaje s vyšší propustností podložních hornin. Dle výpočtů je možno
konstatovat, že podzemní voda za 50 dnů může urazit dráhu cca 40 – 60 metrů. Při uvažovaných
hydrogeologických poměrech, při uvažované hustotě zástavby (na sebe navazující stavební pozemky
určené k trvalému bydlení), nebude splněn zákonný požadavek na nutnost 50-ti denního zdržení
podzemní vody před dosažením nejbližších vodních zdrojů ve směru přirozeného proudění podzemní
vody.
Odtok z DČOV by musel být řešen komplexně a řízeně např. vyústěním přečištěných odpadních vod
prostřednictvím maloprofilové kanalizace do společného zasakovacího objektu/ objektů, a to zejména ve
vztahu ke směru proudění podzemní vody a vzájemné pozici s novými vodními zdroji. Jde o vytvoření
pozemku (např. ve vlastnictví obce stejně jako komunikací), kde bude umožněno hromadné zasakování.
Dle platné legislativy se může jednat o max. 50 ekv. obyvatel.
Nakládání se srážkovými vodami
Geologické poměry pro likvidování srážkových vod jejich zasakováním do vod podzemních jsou
v zájmové lokalitě příznivé. Pro zasakování je možné využít písčité eluvium podložních hornin
(granodiority), případně rozvětralé skalní podloží, které se vyskytuje v technicky dosažitelné hloubce. Na
základě archivních údajů má písčité eluvium hodnoty koeficientu vsaku v řádu 10-6 až 10-5 m.s-1 (pro
návrh a dimenzování vsakovacích objektů doporučujeme provést upřesnění koeficientu vsaku provedením
orientační vsakovací zkoušky pro každý objekt samostatně). Vzhledem k mělce uložené hladině
podzemní vody (3 a více m pod terénem) bude možné srážkové vody zasakovat zejména pomocí
vsakovacích drénů, jejichž dno doporučujeme umístit do nezámrzné hloubky min. 0,8 m pod terénem,
v závislosti na úrovni hladiny podzemní vody v místě vsakovacího prvku. Zasakováním srážkových vod
ze střech rodinných domů nebude docházet k negativnímu ovlivnění kvality podzemních vod mělkého
oběhu. Písčité eluvium plní funkci přírodního zemního filtru. V případě zasakování srážkových vod
z komunikací či zpevněných ploch je nutné postupovat v souladu s ČSN ČSN 75 9010 Vsakovací zařízení
srážkových vod a TNV 75 9011 Hospodaření se srážkovými vodami. Návrh a dimenzování vsakovacího
objektu je plně v kompetenci projektanta, s ohledem na požadavky investora a budoucí využití
(zastavěnost) pozemku.

4. STANOVISKA ÚŘADŮ
Krajský úřad Jihočeského kraje, Odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví vydal stanovisko č.j.:
KUJCK 57344/2015/0ZZU2 ze dne 29.07.2015, z hlediska zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně
některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, k návrhu Územního plánu Blatná, kde
(mimo jiné) v bodě 6 uvádí připomínky k nově navrženým zastavitelným plochám s požadavkem na
zásobování pitnou vodou a likvidaci odpadních vod. Ve stanovisku se KÚJK OZZL odkazuje na Judikát
č. 7 Ca 253/2007- 84 Městského soudu v Praze ze dne 06.06.2008.
Z uvedeného Judikátu je zřejmé, že se jednalo o povolení celkem 16 DČOV s následným vypouštěním
přečištěných vod a zasakováním do vod podzemních v téže lokalitě, přičemž povolení bylo vydáno pouze
jednomu žadateli a ostatním, kteří podali žádost posléze (v krátkém časovém období) bylo povolení
zamítnuto bez uvedení konkrétního a jasného zdůvodnění (např. závěru odborného hydrogeologického
posouzení). Městský soud poznamenává, že „Pokud správní úřad vydá jednomu žadateli veřejnoprávní
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povolení k určité činnosti (zde vypouštění odpadních vod podle§ 38 odst. zákona č. 254/2001 Sb., o
vodách), a jiným žadatelům obdobnou žádost podanou ve stejné době zamítne s tím, že již povolení
vydáno bylo, a pouze tato skutečnost brání ve vyhovění jejich žádostem, pak takovým postupem
bezdůvodně zvýhodňuje jednoho ze žadatelů na úkor ostatních (§2 odst.4 správního řádu z roku 2004).“
V této věci Městský soud v Praze rovněž poznamenává, že: „sám (myšleno soud) rozhodně nemůže být
odborným hodnotitelem věcné správnosti vydaného povolení či zamítavého rozhodnutí, to je otázka
odborná, kterou především hodnotí příslušný specializovaný správní úřad. Nicméně pokud jak ze spisu
vyplývá, v dané lokalitě nelze akceptovat vypouštění vod z šestnácti stejných čističek z důvodů ochrany
významných vodních zdrojů podzemní vody, pak podle názoru soudu nelze vydat povolení nikomu. V
tomto případě se nejedná o žádné řízení s předstihem žádosti či o výběru žádosti (§ 145 a § 146 správního
řádu), ale o běžné správní řízení, které, jak bylo shora uvedeno, mělo být vedeno se všemi žadateli o
povolení společně, nebo v případě oddělených správních řízení měli být všichni ostatní žadatelé účastníky
všech správních řízení. Proto nelze zdůvodnit vyhovění jednomu z žadatelů např. tím, že podal žádost
jako první, neboť je naprosto zjevné, že se jednalo o jeden záměr celkem šestnácti žadatelů v jedné
lokalitě na typově stejné čističky odpadních vod dodávané jedním dodavatelem. Všichni žadatelé v
takovém případě musejí mít rovné šance a nelze bez hlubší analýzy vyhovět pouze jednomu z nich, a
ostatním žádosti zamítnout s tím, že u jednoho z žadatelů vliv na podzemní vody ještě je akceptovatelný,
u dalších patnácti však už nikoliv. Jak bylo shora uvedeno, soud nijak nezpochybňuje odborné závěry
týkající se ochrany podzemních vod v dané lokalitě, k tomu nemá dostatek odborné kompetence.
Nicméně z hlediska právního - pokud jsou poměry v dané lokalitě takové, že není možné vyhovět všem
žadatelům o stejné zařízení, pak bez dalšího rozboru či zdůvodnění není možné vyhovět nikomu.“
V souladu s tímto judikátem vydal KÚJK OZZL stanovisko: „že v žádném případě nebude možné
jednomu nebo několika žadatelům povolit určité zásobování vodou (studna pro individuální zásobování
vodou), určitou likvidaci odpadních vod (vypouštění vyčištěných odpadních vod do vod povrchových
nebo podzemních) a určitou likvidaci srážkových vod (zasakováním), ale dalším žadatelům stejný způsob
zamítnout z důvodu vyčerpání možnosti lokality. Tímto způsobem by byli zvýhodňováni někteří žadatelé
na úkor ostatních. Vhodnost zastavitelné plochy pro budoucí výstavbu dostatečného počtu studní pro
individuální zásobování vodou, pro vypouštění odpadních vod z jednotlivých nemovitostí do vod
podzemních nebo vsakování srážkových vod je třeba pro jednotlivé zastavitelné lokality posoudit i ve
vztahu k ostatním zastavitelným plochám a stávající zástavbě jako celek a toto posouzení by měla
zpracovat osoba s odbornou způsobilostí podle zákona č. 62/1988 Sb. Vypouštění odpadních vod do vod
podzemních je možné výjimečně v souladu s§ 38 odst. 7 vodního zákona pouze z jednotlivých staveb pro
bydlení. U zastavitelných ploch navazujících na stávající zástavbu nebo nově vznikajících zastavitelných
ploch pro několik budoucích objektů k bydlení se však již o výjimečné vypouštění nejedná. Pokud
zastáváte názor, že takovouto podrobnost pro konkrétní zastavitelnou plochu nemůže řešit územní plán,
mělo by to být například v navazující územní studii, protože v době, kdy jsou jednotlivým žadatelům
vydávána územní rozhodnutí a stavební povolení, je již na takovéto posuzování zastavitelné plochy
pozdě. Vsakování srážkových vod z nových zastavitelných území doporučujeme řešit v souladu s normou
TNV 75 9011 Hospodaření se srážkovými vodami (MZe, březen 2013), kde podmínkou pro posouzení
vhodného nakládání se srážkovými vodami je provedení geologického průzkumu, který zhodnotí možnost
vsakování. Posouzení by měla zpracovat osoba s odbornou způsobilostí podle zákona č. 62/1988 Sb., o
geologických pracích, ve znění pozdějších předpisů. Vzhledem k výše uvedenému judikátu je zřejmé, že
zasakování srážkových vod v lokalitě je nutno posoudit z pohledu předpokládané výstavby.“

4.1DOPORUČENÝ POSTUP PRO OPTIMÁLNÍ NÁVRH LIKVIDACE ODPADNÍCH VOD
Zastavitelné plochy se liší svojí pozicí vůči stávající zástavbě, některé jsou situované v intravilánu částí
obcí, některé jsou situované v jejich extravilánech. Zastavitelné plochy se značně liší svojí rozlohou, od
jednotlivých stavebních parcel (plochy v řádu vyšších stovek m2) s vyřešeným přístupem k pozemku až
po větší plochy určené k budoucí zástavbě o rozloze v řádu jednotek hektarů, které budou dále rozděleny
na dílčí stavební pozemky s nutností řešení příjezdových cest k jednotlivým pozemkům.
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Z našeho pohledu hydrogeologa je nutné řešit problematiku nakládání s odpadními vodami v dostatečném
předstihu před plánovaným rozšiřování zástavby v jednotlivých částech obcí a to komplexně ve vztahu
zejména ke stávající zástavbě, tak i z hlediska budoucí výstavby. Je třeba počítat s tím, že v oblastech,
kde není vodovod a kanalizace (a v dohledné době není plánována jejich výstavba) bude řešení návrhu
konečné likvidace odpadních vod závislé na mnoha skutečnostech, zejména na geologických a
hydrogeologických poměrech. Geologické poměry se jednotlivou zástavbou nemění, ke změnám
hydrogeologických poměrů však dochází změnou zastavěnosti území (pozice stávajících či
projektovaných staveb - rodinné domy, komunikace, jímací objekty, podzemní inženýrské sítě aj.). Proto
je nutné u každé stavby postupovat vždy individuálně a zohlednit aktuální situaci na lokalitě
v dostatečném předstihu před samotnou výstavbou.
Při návrhu likvidace odpadních vod je vhodné postupovat následovně:
1) Nově zastavitelnou oblast je možné napojit na stávající kanalizační řád s vyústěním na ČOV.
Odpadní vody budou likvidovány prostřednictvím kanalizace.
2) Nově zastavitelnou oblast není možné napojit na stávající kanalizační řád s vyústěním na ČOV.
Odpadní vody budou likvidovány jiným způsobem (domovní čistírna odpadních vod nebo
bezodtoková jímka).
3) Investor neuvažuje s výstavbou DČOV a bude odpadní vody akumulovat v bezodtokové jímce a
následně vyvážet na nejbližší ČOV.
4) Investor uvažuje s výstavbou DČOV a je nutné ověřit hydrogeologické poměry vzhledem
k možnostem likvidace přečištěných odpadních vod (vsakováním nebo zaústěním do povrchové
vodoteče).
5) Zastavitelnou oblastí, protéká trvalá povrchová vodoteč, do které je možné přečištěné vody
odvést. Případně v blízkosti zastavitelné oblasti (v technicky dostupné vzdálenosti) ve směru
proudění podzemní vody se nachází koryto trvalé povrchové vodoteče, do které je možné
přečištěné vody odvést prostřednictvím nově realizované maloprofilové kanalizace (pouze pro
DČOV). Zde je však předpoklad souhlasného stanoviska vlastníků všech pozemků, po kterých by
bylo potrubí vedeno. Tato varianta předpokládá optimální způsob parcelace jednotlivých
stavebních pozemků, resp. využití ostatních ploch (např. podél příjezdových komunikací apod.)
pro realizaci tohoto řešení. Zde by mělo být v územním plánu zohledněno tato možná varianta
nakládání s přečištěnými odpadními vodami. Je vhodné již rozdělení na jednotlivé stavební
parcely a místní obslužné komunikace či veřejně přístupné pozemky diskutovat s hydrogeologem
pro návrh optimálního řešení. Tato varianta je realizovatelná i v případě, že bude povrchová
vodoteč ve větších vzdálenostech, ale odtokové poměry (sklon terénu) umožní se na ní napojit.
(možno řešit společně s případným odvodněním příjezdových komunikací).
6) V blízkosti zastavitelné oblasti není možnost se napojit na povrchovou vodoteč. Je nutné posoudit
lokalitu z hlediska možného zasakování přečištěných odpadních vod z DČOV do vod
podzemních. Zde je však nutno posoudit možnost realizace vsakovacích objektů s ohledem na
výskyt a pozici stávajících využívaných vodních zdrojů (kopané i vrtané studny) i nových
projektovaných zdrojů v jednotlivých zastavitelných oblastech zejména ve vztahu ke směru
proudění podzemní vody.
Archivními pracemi byla v celé oblasti a jejím širším okolí ověřena jednotná geologická stavba,
podložní skalní horniny a jejich písčitá eluvia vykazují obdobné hydraulické parametry, které je
tak možné interpretovat na oblast jako celek. Příznivé podmínky pro vsakování lze v optimálních
případech využít rovněž pro vsakování přečištěných odpadních vod z DČOV. V tomto případě
jsou zde však limitující faktory (hladina podzemní vody mělkého oběhu, přítomnost stávajících a
nově projektovaných jímacích vodních zdrojů a další). Podle archivních údajů na základě
orientačních výpočtů, při uvažovaných filtračních rychlostech saturované zóny 1.10-6 až 1.10-5
m.s-1 (písčité až hlinitopísčité eluvium granodioritů), efektivní pórovitosti zemin, hydraulickém
spádu, může podzemní voda za 50 dnů urazit dráhu cca 40-120 metrů. Při uvažovaných
hydrogeologických poměrech, při uvažované hustotě zástavby (na sebe navazující stavební
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pozemky o rozlohách převážně do 1500 m2 určené k trvalému bydlení) nebude jednoznačně
možno (vždy bez výjimky) splnit zákonný požadavek na nutnost 50-ti denního zdržení
podzemní vody před dosažením nejbližších vodních zdrojů ve směru přirozeného proudění
podzemní vody. Případný negativní vliv na jakost podzemní vody bakteriologickým
znečištěním přečištěné vody z DČOV tak nelze vyloučit! Zde je rovněž nutné počítat
s nejistotami jako je budoucí pozice, tj. vzdálenosti nových jímacích objektů od míst vypouštění
přečištěných vod (vsakovacích prvků), kvalita provedení stávajících jímacích objektů atd. Pro
vsakování přečištěných vod z DČOV je rovněž nutné splnit požadavek ČSN CEN/TR 12566-2
Zemní infiltrační systémy, podle kterého by měly být přečištěné odpadní vody vsakovány
v místech, kde je hladina podzemní vody min. 1 m pod dnem vsakovacího objektu; resp. nad
nejvyšší hladinou podzemní vody by měl být nejméně 1 m nezvodněného horninového prostředí
nebo filtračního materiálu.
V případě, že není možné zajistit výše uvedené požadavky, je nutné přečištěné vody akumulovat
a likvidovat jiným způsobem (jejich vyvážením). V takovém případě není důvod pro výstavbu
DČOV, likvidaci splaškových vod je možné řešit přímo jejich akumulací v bezodtokých jímkách
s následným vyvážením.
Judikát však z našeho pohledu řeší spor ohledně oprávněnosti zamítnutí povolení k umístění čistíren
odpadních vod na lokalitě Sedlice z právního hlediska, tj. zkoumá zejména podstatu a průběh správního
řízení a správnost či oprávněnost uváděných rozhodnutí správního orgánu vůči žadatelům o povolení.
Výsledkem Judikátu je vrácení věci zpět správnímu orgánu k dalšímu řízení. Výsledek Rozhodnutí
správního orgánu (s uvedením či doplněním zdůvodnění svého konečného Rozhodnutí) již nemáme
k dispozici, stejně jako nemáme k dispozici Odborné vyjádření hydrogeologa k dané problematice (v
Judikátu uváděného sporu). Požadavek KUJCK na vypracování hydrogeologického posouzení v rámci
územní studie pro jednotlivé zastavitelné oblasti, je (s odkazem na uváděný Judikát) prakticky
neproveditelný, vzhledem k tomu, že není navržena celková detailnější koncepce dané lokality v otázce
řešení technické infrastruktury s požadavky a doporučeními na řešení v nově zastavitelných plochách. Na
každou konkrétní lokalitu musí být přihlíženo individuálně.
Vždy je nutné provést hydrogeologické posouzení pro každý stavební pozemek individuálně a
navrhnout optimální způsob řešení likvidace odpadních vod pro jednotlivé pozemky v závislosti na
záměrech a požadavcích investora, při zohlednění všech limitujících faktorů, zejména změn poměrů v
lokalitě v důsledku prováděné výstavby!
Dle našeho názoru tento požadavek KUJCK je nutné s hydrogeologem řešit ještě v předstihu, než jsou
stanoveny jednotlivé zastavitelné plochy a to nejen z pohledu předpokládané výstavby, ale zejména
z pohledu možnosti případného napojení na stávající infrastrukturu v již zastavěných oblastech. Celou
problematiku odvádění přečištěných odpadních vod, ale rovněž odvádění srážkových vod např.
z komunikací je nutné řešit komplexně v celé oblasti (nejen v nově zastavitelných oblastech), neboť právě
obec by měla při plánovaném rozšiřování zastavěnosti území poskytnout stavebníkům vhodné podmínky
pro případné napojení na již existující technickou infrastrukturu a tím zvyšovat atraktivitu lokality.
Doporučujeme řešení možnosti odvodnění z jednotlivých zastavitelných ploch projednávat s vlastníky
těchto pozemků, neboť případná navržená technická řešení mohou být realizovatelná ještě před jejich
dílčí parcelací (týká se větších zastavitelných ploch) a promítnuté náklady na technické práce je možné
zohlednit v celkové ceně stavebních pozemků.
Z našich zkušeností a dlouholeté odborné praxe není reálné, aby v jedné lokalitě bez vodovodu a
kanalizace (např. uváděných 16 samostatných sousedících pozemků) byl na každém pozemku umístěn
jímací objekt (studna), objekt DČOV (s akumulační jímkou), vsakovací objekt (pro vsakování
přečištěných odpadních vod), případně další vsakovací objekt pro vsakování srážkových vod ze střech a
zpevněných ploch, a změněné poměry byly takové, aby nedocházelo k jejich vzájemnému negativnímu
ovlivnění. Umístění všech těchto objektů je limitované zastavěností pozemku (rodinný dům atd.),
ochrannými pásmy a odstupovými vzdálenostmi. Nejdůležitějším a hlavním limitujícím faktorem je poté
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vzdálenost jednotlivých jímacích zdrojů od možných zdrojů znečištění, tj. vsakovacích objektů,
komunikací, neboť pozice jímacích zdrojů není předem jistá a upřesňuje se na základě terénní
rekognoskace či detailnějšího průzkumu.
V zájmových lokalitách (části obcí Blatné) nedoporučujeme likvidaci přečištěných odpadních vod jejich
zasakováním v případech, kdy ve vzdálenosti do cca 100 až 120 m ve směru proudění podzemní vody
(konformní se sklonem terénu) se nachází využívaný vodní zdroj, nebo se zde nachází území, které je
vyčleněné pro budoucí obytnou výstavbu. Důvodem je plošný výskyt dobře propustných písčitých zemin
(eluvium granitoidů), které relativně mělce pod terénem přechází do zvětralého skalního podkladu.
V polohách zvětralin je vyvinut kvartérní průlinový kolektor (mělký oběh podzemních vod), který úzce
komunikuje s puklinovým kolektorem podložních hornin (vyskytujícím se již v hloubkách od 5 m pod
terénem), ze kterého je vodními zdroji jímána podzemní voda pro pitné účely. Oba tyto kolektory jsou
náchylné na bakteriologické znečištění.
Dalším možným řešením by mohlo být provedení společného zasakovacího objektu/objektů, jehož
umístění by bylo zvoleno na základě směru proudění podzemní vody a vzájemné pozici nových či
stávajících vodních zdrojů. Pro tyto účely je však nutné vyčlenit samostatný pozemek (např. ve vlastnictví
obce), kde bude umožněno hromadné zasakování podle platné legislativy pro max. 50 ekv. obyvatel.
Likvidaci přečištěných vod lze rovněž provádět jejich rozstřikem na pozemku, kdy bude přednostně
docházet k evapotranspiraci a částečně k výparu. Menší část bude zasáknuta do hlubších částí půdního
pokryvu, resp. do vod podzemních. Nevýhodou tohoto řešení je pouze sezónní možnost likvidace ve
vegetačním období (cca duben až říjen).

4.2LIKVIDACE SRÁŽKOVÝCH VOD
Pro účely zasakování srážkových vod je možné využít písčité eluvium podložních hornin, případně silně
zvětralé a rozpukané skalní podloží, které jsou pro tyto účely vhodným prostředím. Písčité zeminy
(eluvium) byly zastiženy v technicky dosažitelných hloubkách, převážně však v hloubkových intervalech
1,0 – 3,0 m pod terénem, v závislosti na morfologické pozici v terénu. Hodnoty propustnosti nesaturované
zóny, tvořené písčitými zeminami (zejména zahliněné písky, hlinité písky s proměnlivou příměsí úlomků
podložních hornin), je možné souhrnně vyjádřit koeficienty vsaku v rozmezí řádů 1.10-5 až 1.10-6 m.s-1.
Tyto propustnosti jsou dostatečné pro reálné zasakování předpokládaného množství srážkových vod
do podzemních vod běžnými vsakovacími prvky. Využitím hlinitopísčitých a zejména písčitých poloh,
sloužících jako přirozený filtrační prvek, nedojde k ohrožení jakosti podzemních vod mělkého oběhu a
negativnímu ovlivnění vodních zdrojů v okolí vsakovacích prvků (platí pouze pro vsakování srážkových
vod ze střech RD a přilehlých zpevněných ploch). Podmínkou pro správnou a efektivní funkčnost
vsakovacích prvků je provedení hydrogeologického průzkumu (vsakovací nálevové zkoušky) na
jednotlivých pozemcích, při znalosti konkrétní plochy odvodňovaných staveb, jejich umístění vůči jiným
stavbám (včetně pozice jímacích objektů), jehož výsledky poslouží pro detailní návrh, dimenzování a
realizaci vsakovacích objektů. V některých lokalitách (morfologické sníženiny, části území
v bezprostřední blízkosti vodotečí (potoky, rybníky), údolních niv, či dlouhodobě zamokřených míst) je
limitujícím faktorem pro efektivní zasakování mělce se vyskytující hladina podzemní vody (případně i
výskyt řádově méně propustných zemin).

4.3ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU
Zásobování pitnou vodou pro nové obytné zástavby se předpokládá z individuálních vodních zdrojů. Dílčí
zastavitelné oblasti jsou z hydrogeologického hlediska vhodné pro jímání podzemní vody pro
účely individuálního zásobování pitnou vodou. Propustnost podložních skalních hornin je možno
charakterizovat převážně nízkým koeficientem filtrace zjištěným archivními pracemi (v řádu 1.10-6 m.s-1).
Maximální dosah deprese až cca 100 m (vzdálenost, v níž se již teoreticky neprojeví vliv čerpání) byl
ověřen archivními dlouhodobými čerpacími zkouškami v délce trvání 21 dní, velikost odběru činila 0,40,7 l/s. Při těchto zkouškách však bylo dosahováno maximálních snížení (po úroveň sacího koše), která se
však při běžných odběrech z jímacích zdrojů nepředpokládají. Vzhledem k uvažovanému množství
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jímané vody pro potřebu RD v objemu cca 0,5 m3/den, tj. cca 0,005 l/s je možno konstatovat, že
maximálního snížení nebude běžně dosahováno. Při souběžně probíhajících odběrech podzemní vody
z jednotlivých vrtaných studní nepředpokládáme podstatné negativní ovlivnění hladiny podzemní vody ve
stávajících či budoucích sousedních objektech, přestože jejich umístění bude v menších vzdálenostech,
než bude stanovený dosah deprese. Důvodem je charakter jímané vody hlubšího oběhu, kdy dochází
k postupnému velmi pomalému uvolňování podzemní vody z puklinového systému. Toto uvolňování není
přímo závislé na velikosti odběru, je závislé na charakteru puklin (otevřenost, výplň a prostorové
uspořádání). Vzájemné ovlivnění bude při běžných vzdálenostech jednotlivých objektů v hromadné
zástavbě při uvažované velikosti odběru (běžná potřeba pro RD) cca 1 m. Po realizaci jednotlivých
jímacích objektů však doporučujeme provádění orientačních čerpacích zkoušek, včetně měření hladiny
podzemní vody na stávajících sousedních objektech. Vyhodnocením lze stanovit využitelnou vydatnost
vrtů a doporučené maximální setrvalé snížení hladiny.
Specifická vydatnost vrtů jímajících podzemní vodu hlubšího oběhu (puklinový kolektor) se běžně
pohybuje v rozmezí 0,02 - 0,10 l/s na 1 metr snížení, což je z pohledu plánovaného odběru podzemní
vody pro RD dostačující.
Jako možné řešení se nabízí též realizace společného vodního zdroje pro více nových objektů. Za
nevýhodu tohoto typu řešení je možno považovat problémy s majetkovou účastí jednotlivých investorů na
pořízení a provoz společného vodního zdroje. Další možností je zde například případně provozování více
takovýchto vodních zdrojů v režii obce (případně subjektu s oprávněním na provozování vodovodu).
S ohledem na velikost hydrogeologického povodí a velikost podzemního odtoku nedojde ani ke zhoršení
celkové bilance podzemních vod. Vzhledem k nízkým odběrům nebude docházet k negativnímu ovlivnění
průtoku povrchových vodotečí, vyskytujících se v blízkosti jímacích zdrojů.
Kvalita jímané podzemní vody z puklinového kolektoru (hlubší oběh podzemní vody) je všeobecně v celé
oblasti dobrá, s přirozeně se vyskytujícími zvýšenými obsahy Fe a Mn, případně radonu a dusičnanů. Při
používání vody k pitným účelům musí sledované ukazatele vyhovovat limitním hodnotám podle
Vyhlášky č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a
rozsah kontroly pitné vody. Kvalita podzemní vody mělkého oběhu (kopané studny), zejména
v blízkostech vodotečí je zcela nevyhovující zejména vysokými obsahy dusičnanů a organickým
znečištěním (hydraulická spojitost s povrchovou vodou) a pro pitné účely je zcela nevhodná.
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5. ZÁVĚR
Při zpracování hydrogeologického posouzení byly využity zejména výsledky archivních průzkumných
prací, provedených v širším okolí zájmového území. Archivní rešerše byla doplněna rekognoskací terénu,
v rámci které byly v jednotlivých oblastech provedeny mělké zarážené sondy pro ověření charakteru
svrchní části kvartérního pokryvu.
Geologické a hydrogeologické poměry na lokalitách jsou popsány výše v textu, stejně jako podmínky pro
likvidaci srážkových vod vsakováním do půdního profilu, resp. vod podzemních, návrh řešení likvidace
přečištěných odpadních vod z DČOV a vhodnost zájmového území pro účely jímání podzemních vod pro
individuální zásobování pitnou vodou v zastavitelných oblastech částí obce města Blatné.
Zájmové území je vhodné pro individuální zásobování pitnou vodou pomocí jímacích vodních zdrojů
(vrtané studny). Geologické poměry jsou v zájmových oblastech příznivé pro vsakování zachycených
srážkových vod ze střech rodinných domů a přilehlých zpevněných ploch.
Zájmové území není vhodné k vsakování přečištěných odpadních vod z DČOV v územích s větší
hustotou zastavěnosti (vzájemně sousedící pozemky, každý z nich navíc s vlastním vodním zdrojem studnou) a rovněž nedoporučujeme vsakování přečištěných odpadních vod v místech, kde do vzdálenosti
cca 100 m po směru proudění podzemní vody se nachází stávající vodní zdroj, případně území, využitelné
pro obytnou výstavbu. Konečné vhodné řešení likvidace přečištěných odpadních vod z DČOV závisí
vždy na konkrétní detailní situaci jednotlivých dílčích lokalit, resp. jednotlivých stavebních pozemků (ve
vztahu k aktuální zastavěnosti území) a je nutné ji individuálně posoudit hydrogeologem.
V Příbrami, červenec 2016
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