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Princípy metodiky map pro ochranu podzemních vod na území Čech 
a Moravy v merítku 1 : 200 000 

MIROSLAV OLMER* — BOHUMIL ŔEZÁČ** 

Les principes méthodiques des cartes de la protection des eaux souterraines en Bohéme et 
en Moravi á 1 échelle du 1 : 200 000 

On effectue les cartes de la protection des eaux souterraines de la Tchécoslovaquie 
au cours des années 1973—74. Le but en est de presenter les possibilités de pollution par 
rapport aux conditions hydrogéologiques. Ľédition de ces cartes veut diviser le territoire 
en regions de protection exigée et poser les conditions pour ľactivité économique sur ces 
terrains en reliant la vue de vulnerabilite avec le degré de protection exigée. Les regions 
designees répondent aux zones de protection plus vastes et aux intéréts de la protection 
preventive des reserves d'eau souterraine. 

npHHUHribi MeioiJMKH KapT una oxpanu noA3eMHux BOÄ Ha TeppmopHH lexnM 
H MopaBHH B Macuiraôe 1:200 000 

H3;iaHHe KapT .%.IH oxpaHbi noiueMHbix BOJ pa3pa6aTbiBaeTca AJIH TeppHTopHH 
MGCP ,sa roaw 1973—74. Hx ue.ibto HB.ineTCH H3o6pa>KenHe BOSMOJKHOCTCH npo
HHKaHHH M pacnpocTpaHPHHa 3arpH3HeHHH B 3aBHCHMOCTH OT rHjporeo.iorH'iecKHX 
yc.ioBHň. 3na'ieHne iw.iaHHH COCTOHT B pa3rpanHMeiiHH no n.iocKocTH TeppHTopHH, 
Tpe6yMiueíi oxpam,r H B pas.iHieHHH yc.TOBnň xo3HHCTBennoft jeHTC.ibHOCTH Ha 
iiefl, HMCHHO coeaHHeHHeM ToqeK 3peHHa B03MO/KiiocTefl onacHocTH AAH HCTOIIHH
KOB noj3eMHbix BOA H HeoCxojHMoň deneiiH oxpaiibi. B STOM cMbiaie orpaHH
lemibie n.ToutajH oTBe'iaioT c pernona.ibHoíí TOIKH 3penH« 6o.iee LUHPOKHM 3a
IUHTOM novocain H HHTcpecavi npejBapHTeibHOH oxpaiibi BOJIIHX HCTOMHHKOB. 

Z á k l a d n í o t á z k y regionálni ochrany vodních zdroju v Č S R 

Zdroje podzemních vod j sou vyhrazeny podlé zásad československého zákona o vodním 
hospodá ŕs tv í prednos tné p r o zásobení pi tnou vodou. Prírodní podmínky určují jejich cel

kovou využitelnou vydatnos t i územní rozložení. 
Území Čech a Moravy , o rozloze cca 80 tis. k m 2 , náleží prevažné Českému masívu. 

Výskyt prostých podzemních vod je vzhledem ke geologické a tektonické stavbe území 
kvali tat ívne i kvant i ta t ívne rúznorodý. Významné využitelné zdroje j sou vázány výhradné 
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na platformní pokryvné sedimenty — českou kŕídovou pánev a kvartérní uloženiny. Rá

dové menší význam mají podzemní vody sedimentu mladšího paleozoika a terciéru. 
Česká kŕídová pánev zaujíma plochu cca 12 500 km2 a je hydrogeologický nejvýznam

néjším celkem v Českém masívu. Vlivem nejednotného faciálního vývoje sedimentu (za

chovaných od cenomanu do spodního santonu) a tektoniky (radiálni poruchy a germano

typní zvrásnení) je rozdelená na radu rajónu a štruktúr s odlišným hydrogeologickým vý

znamem. Pŕíznivé faciální oblasti jsou: lužická, jizerská, hejšovinská, orlickožďárská a ko

línska. Prevažuje v nich písčitý vývoj vrstev, který je pŕíznivý pro infiltraci a za vhodných 
štruktúrne geologických podmínek i pro akumulaci podzemní vody. Pri vytváŕení kŕído

vých štruktúr se výrazné uplatňuje tektonika, pŕedevším smery sudetský (SZ—JV), kruš

nohorský (ZJZ—VSV) a jizerský (S—J). Hydrogeologický nejvýznamnčjší je smer sudetský, 
který podmiňuje, zejména ve východních a severovýchodních Čechách, vznik plochých 
vrás, flexur a zlomú. 

Na fluviální uloženiny jsou vázány vody s mélkým obéhem v prostredí s výhradné prú

linovou propustností. Nejvétší plošný rozsah mají terasové uloženiny ve stŕedních a dol

ních úsecích toku, kde jsou náplavy tŕídéné — mají dobrý filtrační účinek a relatívne nej

vétší mocnost. Hlavní zvodnéní je v údolních terasách, zčásti i ve spodních terasách, jejichž 
báze leží pod úrovní dnešní hladiny vody v povrchovém toku. Výdatné zdroje kvartérní 
podzemní vody jsou ve strední častí toku Labe a strední a dolní časti toku Moravy. Z ostat

ních kvartérních uloženin mají vetší význam jen glacifluviální a glacilakustrinní uloženiny 
na Ostravsku. 

Využití zdroju podzemní vody dosahuje v současné dobé hodnotou odberu 17m3/s 
približné 60 % celkové ekonomicky využitelné kapacity. Na odberu se podílí verejné zásobe

ní množstvím 13 m3/s, zbývající 4 m3/s odebírá prúmysl a zemédélství. Z dostupných údaju 
je patrný i vývoj odberu v minulosti: 

1928 okolo 6m 3 / s 
1940 8 
1950 10 
1960 13 
1965 14,5 
1970 16,5 m3/s 

Béhem uplynulých 45 let se zvýšil celkový odber podzemní vody téméŕ trojnásobné. 
Pro výhled v rozmezí 10—15 let se predpokladá zvýšení odberu o dalších 5—7 m3/s. Tím

to zvýšením dosáhne odber hodnoty 80—85 % celkové ekonomicky využitelné kapacity 
zdroju podzemní vody, tedy podílu, který je nutno ze současných hledisek považovat 
za horní mez. 

Rúst využívaní zdroju podzemní vody je pfirozeným dúsledkem rozvoje společnosti 
a zvyšovaní životní úrovne obyvatelstva. Společné s ním vzrústá i prúmyslová výroba a hos

podárske využití území a objevují se nová prúmyslová odvetví, jejichž odpady se svou po

vahou vymykají čistícím schopnostem pŕírodního prostredí. Tyto skutečnosti vytváŕejí 
v souhrnu podmínky pro vznik situací, za nichž lze reálne mluvit o možném stretu zájmu 
nebo o potenciálním ohrožení vodních zdroju. 

Krytí zvýšených nároku pŕínáší s sebou kvalitatívni zmenu ve využívaní zdroju podzemní 
vody. Po prostém zachytávaní pfírozených vývérú a indivíduálním jímání snadno dostup

ných podzemních vod nastupuje využívaní pŕírodních podmínek v celém rozsahu. V tomto 
pojetí proto považujeme za zdroj zvodnélé prírodní prostredí — štruktúru nebo rajón, 
zahrnující oblast infiltrace, obehu a akumulace. 

Zmenené podmínky využívaní podzemní vod a dúsledky ekonomického rozvoje společ
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nosti pŕinášejí s sebou i zmenu v názorech na potrebnou ochranu zdroju. Technicky zvlád

nutelná asanace místních zdroju znečistení ustupuje do fáze výstavby jímacích zaŕízení 
a zajem o ochranu v širším pojetí se soustfeďuje na prevenci pred ohrozením, které pred

stavuj! vlivy asanacemi velmi tčžko odstranitelné nebo vubec neodstranitelné. Jde pŕe

devším o ohrožení tvorby podzemní vody zásahy do jejího pŕirozeného obehu (zemní 
práce, téžba nerestných surovín) a její jakosti látkami s trvalým nebo velmi dlouhodo

bým negativním púsobením. 
Nové smery v ochrane podzemní vody v ČSR se pŕibližují velmi úzce tendencím uplatňo

vaným v jiných evropských státech a využívají zkušeností spolku DVGW. Vydaní mapy 
pro ochranu je motivováno zajmem vymezit plošné území, která zasehují určitý stupeň 
ochrany v závislosti na možnostech ohrožení zdroju podzemní vody, daných pŕírodními 
podmínkami. Vymezená území odpovídají pŕedevším zájmu preventívni ochrany zdroju 
a v plošném zobrazení je lze približné ztotožnit s rozsahem širších ochranných pášem nebo 
s pojmem „Schongebiet", jak ho definuje rakouský vodní zákon. 

Predpoklad} pro sestavení mapy 

Regionálni hodnocení a ochrana zdroju podzemní vody se začaly uplatňovat v českoslo

venské hydrogeológii postupné. První práce O. HYNIE jsou z období okolo roku 1950. 
S pŕibývající úrovní poznatku a konkrétnejší predstavou o trendu využívaní zdroju se bč

hem uplynulých 15 let vytváŕejí predpoklady pro racionálni hospodárení se zdroji a s tím 
úzce související jejich ochranu. 

Systematickým zpracováním hydrogeologických pomérúTČSSR jsou mapa v merítku 
1 : 1 000 000 a mapa 1 : 500 000 s rajóny podzemních vod, obé z období 1965—1966. 
Na druhou z téchto map, která byla predložená pri zasedání AIH v roce 1968 v Praze, 
navázala mapa pro ochranu prostých podzemních vod v Čechách a na Morave v merítku 
1 : 500 000. Tuto mapu, jíž pŕedcházely práce na novelizaci čs. smernice pro ochranu zdroju, 
múžeme označit za první pokus o vyjadrení drive uvedených hledisek ochrany v mapč 
pŕehledného mén'tka a v rozsahu státního území. Legenda mapy bere za základ čtyŕi skupiny 
možností znečistení podzemních vod podlé pŕírodních vlastností zvodnélého prostredí 
(včetnč oblastí, kde možnost znečistení nelze posoudit). Myšlenku navrženčho zpusobu 
ochrany podzemní vody, vztaženou na celkovou a preventívni ochranu, jsme v princípu 
prevzali pro nové mapy pro ochranu podzemních vod v merítku 1 : 200 000. 

V období 1969—1972 byly sestaveny hydrogeologické mapy pro území ČSR v merítku 
1 : 200 000, na jejichž podklade bylo možno pfistoupit ke zpracování navazujících map 
pro ochranu v témže merítku. 

Podlé současného názoru autoru umožňuje merítko mapy I : 200 000 postačující podrob

nost zákresu pro vyjadrení základních nároku územní ochrany zdroju a je zároveň maximálni 
dosažitelnou podborností pro mapu v rozsahu státního území. Doba životnosti takové 
mapy je 5, maximálne 10 let — s touto skutečností je nutno počítat pfi používaní a príprave 
novelizace mapy. 

Charakteristika obecných podmínek ochrany a metodiky mapy 

Možností znečistení podzemních vod rozumíme stupeň vystavení nebezpečí znečišténíí 
daný pŕírodními podmínkami, tedy potenciálni kvalitu nezávislou na existenci současných 
znečišťujících zdroju. Pritom je treba rozlišovat príchod znečišfujících látek a jejich setrvání 
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a účinky. Znečisťovaní je veškerá činnost a dobrovolné nebo havarijní pŕivádéní látek, 
které mení chemickou nebo fyzikálni prírodní jakost podzemních vod. 

Zvodnélé obzory s volnou hladinou jsou exponovanéjší ke znečistení než obzory napjaté, 
izolované vice nebo méné nepropustnými polohami od povrchu. Pritom prirazená ochrana 
napjatých obzoru pod stropem, nad nímž je další obzor s volnou hladinou, je nedostatečná. 

U obzoru s volnou hladinou je pri společných ostatních podmínkách možnost znečistení 
nepfímo úmerná hloubce statické hladiny podzemní vody. V prúchozí zóne nad hladinou 
závisí možnost znečistení v podstate na vertikálni propustnosti, v obzoru pŕímo pak na 
hydraulickém spádu a rýchlosti proudu podzemní vody. 

Mapa vyjadrí barvami charakteristiku prostredí a možnosti znečistení podzemní vody 
z hlediska zvodnélého prostredí, tedy prvky, které je možno odvozovat — s určitým upres
nením daným účelem mapy — ze zmĺnéné edice účelových hydrogeologických map ČSR 
v merítku 1 : 200 000. Šrafam búdou pak vyjadrený stupne požadované regionálni ochrany 
podzemních vod, kterou je treba aplikovat v daném místé bez ohledu na druhy a vzájem
nou nesouvislost zvodnélých obzoru i na hloubku jejich uložení a charakter (volné, napjaté). 

Legenda pro sestavení mapy pro ochranu podzemních vod ČSR v merítku 1 : 200 000 

A. Charakteristika prostredí a možnosti znečistení podzemních vod z hlediska zvodnélého 
prostredí (litologických a strukturních, popŕ. štruktúrne tektonických charakteristík) 

1. Prostredí prúlinovč propustné, které rýchle prijíma a šíri znečistení všech 
druhú; možnost znečistení podzemní vody je bezprostrední a velká a v pŕírod
ním procesu je ovlivňována často znečistenými vodními toky, zónami pofíčních 
vod, drénovaním jiných zvodnélých obzoru nebo snížením hladiny podzemní 
vody její exploatací: pŕedevším písky a štérkopísky ŕíčních terás, hlavné pŕehloube
né terasy údolního dna (aluvium). 

2. Prostredí s krasovou propustnosti, které bezprostredné reaguje na znečisťo
vaní a velmi rýchle je rozširuje; následkem komunikace systémem trhlin a ka
vern dochází k ovlivňování nádrží krasových vod pŕímo a velmi rýchle a tento 
typ zvodnéní je pro znečistení nejcitlivéjší. 

3. Prostredí s dobrou prúlinovou a současné dobrou puklinovou propustnosti, 
schopné pŕíjímat a šíŕit znečistení pomerné rýchle a v dosti značném hloubkovém 
i plošném rozsahu; možnost znečistení je proto značná, prostredí často drénuje o
kolní méné propustné celky; podíl prulinové propustnosti na komunikaci pod
zemní vody roste smérem do hloubky: napr. kvádrové pískovce v kfídé, a to 
zejména v tektonicky postižených štruktúrach. 
4. Prostredí: a) se sníženou nebo omezenou prúlinovou propustnosti následkem 
litologických vlastností hornín nebo faciálních zmén nebo 
b) s výraznou výhradné puklinovou propustnosti, v povrchových partiích často 
písčité vétrající — má schopnost pŕijímat a šífit znečistení pomaleji; 
možnosti znečistení mohou být lokálne premenlivé: 
napr. ad a) vývoj hornin svrchní kfídy ve facii slinitých nebo kaolinických pískov
cú, permokarbonské pískovce, arkózy a droby, tŕetihorní sedimenty v písčitém 
vývoji; ad b) granity nebo terciérní neovulkanity a pyroklastika. 
5. Prostredí se značné sníženou, a to naprosto prevažné puklinovou propustnosti, 
které jen velmi pomalú šíri znečistení; možnosti ohrožení znečistením jsou tam 
úmerné redukovaný a závislé zcela na lokálních podmínkách, též tektonických: 
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napr. v kŕídé jílovce, slínovce, spongility, sliny, v paleozoiku kvarcity, vétší část 
krystalinických celku. 

6. Prostredí téméf nebo zcela nepropustné, které rozširovaní znečistení prak

ticky zabraňuje; následkem prevažné pelitického vývoje nebo flyšového vývo

je hornín je nebezpečí ohrožení podzemních vod znečistením minimálni: jde 
napf. o komplexy parasérií v krystaliniku, bridlice algonkické až staršího palee 
ozoika, flyš. 

7. Málo propustné až nepropustné, s ochrannou funkcí vúči postupu znečistení 
od povrchu ke zvodnélému obzoru. 

B. Charakteristika stupne požadované regionálni ochrany podzemních vod 

1. Požadavek ochrany podzemní vody v plném rozsahu — územní s intenzív

ním využitím zdroju (vecné lze rozsah porovnat s vymezením širšího ochranného 
pásma H. B; z hlediska časového jde o zdroje využívané v současnosti nebo 
období 15—20 let). 

2. Požadavek na doporučenou ochranu podzemní vody v plném rozsahu 
— pro území, která pro svúj hydrogeologický význam búdou v budousnosti 
pŕedmétem vodohospodárskych zájmu. 

3. Požadavek na částečnou ochranu podzemní vody — t. j . ochrana jednotli

vých zdroju nebo skupín zdroju ve smyslu smernice pro ochranu podzemních 
vod; v regionálním smyslu jsou vétšinou možnosti znečistení na takovém stupni, 
že ochrana podzemních vod v plném rozsahu není nutná nebo její nutnost je 
lokálne proménlivá. 
4. Požadavek na individuálni ochranu podzemní vody—t. j . ochrana jednotlivých 
zdroju; tyká se píedevším území s nízkym využitelným množstvím a malým 
zvodnéním. 
5. Ochrana inŕiltračních území podzemní vody (vyznačí se na linii omezující 
infiltrační území). 

Jako další prvky zobrazení lze uvést: bodové zobrazení pro hlavní smery proudéní pod

zemní vody (aplikace — smer šírení znečistení), rozvodnice podzemních vod, hranice hydro

geologických rajónu, hydrogeologické funkce zlomú, současné a perspektívni jímání pod

zemní vody, odtoky ze zdroju podzemních vod, ochrana povrchových toku (nepfímá ochra

na na úseky s brehovou infiltrací), vcezy z povrchových toku, oblasti ovlivnéné téžbou 
nerastných surovín, ochranná pásma minerálních vod, hranice omezení infiltračnícb 
jednotek a štruktúr. 

Doručené 13. 3. 1974 
Odporučil V. Bohm 

277, 



Methodical Principles of the Construction of Maps for the Protection of Ground Water in 
Bohemia and Moravia (Scale 1 : 200 000) 

MIROSLAV OLMER - BOHUMIL ŔEZÁČ 

The aim of the se maps is to demonstrate the possibilities of penetration and spreading of the 
pollution depending on hydrogeological conditions. The aim of the work is to set up regions where 
the protection is required and to differentiate conditions for economic activities in these regions by 
means of combining the views of vulnerability and degree of required protection. Such regions cor
respond with the outer sanitary zones and fulfill the requirement of preventive protection of wa
ter resources. 

The edition of the maps for protection of ground waters for Bohemia and Moravia is scheduled 
for the years of 1973—74 (total area of about 80,000 sq. kilometres). 

By the term „vulnerability of ground water"', the degree of endangering determined by natural 
conditions and independent of the present sources of pollution is to be understood. Differentia
tion is being made in acces, duration and effects of pollutants. The term „pollution" means every 
actitity and voluntary or crashaccidnt bringing off substances into environment, leading to chan
ges of the chemical or physical sation quality of the water. 

The cartographic presentation uses colours for the characterisation of the environment and the 
vulnerability of its aquifers. Hatching is employed for the required degrees of regional protection 
of the resources, which isbeing applied in proper areas regardless the type and incoherence of the 
aquifers and their depth and character (free or confined). 

A. Groups of characteristics of the environment and the vulnerability of ground waters based 
on geological (lithological, structural or structuraltectonical) factors: 
— environment with pore permeability, which quickly accepts and spreads pollution of every kind. 

Vulnerability is great and immediate and may be influenced by polluted surface courses, riverine 
waters, drainage of other aquifers or lowering of water table by drawoff. 

— environment with karst permeability, which reacts immediately to every pollution and spreads 
it quickly. Communicating through fractures and caverns, karst water can be influenced directly 
and very quickly; therefore this type of ground water is the most vulnerable. 

— environment with combined good pore and good fissure permeability, which is able to accept 
and spread pollution relatively quickly to large vertical and horizontal extents Vulnerability is 
great, especially when draining a less permeable unit. The ratio of pore permeability is increa
sing wtih depth. 

— environment (1) with pore permeability lowered or restricted by the lithological character of rock 
or facies changes, (2) with exclusive outstanding fissure permeability, in surface zone weathering 
to sand. It is less able to accept and spread pollution; Vulnerability can change locally. 

— environment with largely lowered, expressively overwhelming fissure permeability, which spre
ads pollution very only slowly. Vulnerability is reduced and fully dependent on local conditions, 
inclusive tectonics. 

— environment almost or entirely impermeable, which practically prevents any spreading of pollu
tion. Vulnerabilty is minimalized by the overwhelmingty pelitic of flysch development of rocks. 

— environment covered by little permeable or impermeable sheets preventing spreading of pollution 
from surface to aquifer. 
B. Characteristics of the required degrees of regional protection of groundwater resources: 

— protection in full extent required. Areas with intensive exploitation of resources, which are or will, 
be exploited within 15—20 years. 

— protection in full extent recommended. Areas of hydrogeological significance, which may be ex
ploited in future. 

— partial protection required. In regional sense the overwhelming degree of vulnerability is variable 
and does not require protection in full extent, though individual groups of resources will be 
protected fully according to the law. 

— protection of individual resources. Areas with a low exploitable yield and very limited aquifers. 
— protection of areas of infiltration (marked along the boundary of the area of infiltration). 
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