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1.  Úvod 

 

Obec Bohdaneč se nachází cca 9 km východoseverovýchodně (dále jen vsv.) od Zruče nad 

Sázavou, v okrese Kutná Hora. Obec je tvořena střediskovou částí (Bohdaneč) a 4 přidruženými 

obecními částmi (Prostřední Ves, Řeplice, Kotoučov a Dvorecko). Středisková obec Bohdaneč má 

k dispozici veřejný vodovod, který jako zdroj vody využívá vlastní vodní zdroje (studny) nacháze-

jící se v k.ú. Bohdaneč u Zbraslavic. V Bohdanči je rovněž vybudována veřejná splašková kanali-

zace zakončená čistírnou odpadních vod (ČOV), která je situována u j. okraje Bohdanče v údolí 

Ostrovského potoka.  

Přidružená obecní část Prostřední Ves se nachází cca 1 km s. od s. okraje Bohdanče. Obec 

Bohdaneč je vlastníkem pozemků p.č. 267/1, 267/6-9, 268/1-3 a 270/3 o celkové výměře 8996 m
2
, 

vše k.ú. Prostřední Ves. Tyto pozemky tvoří rozvojovou stavební lokalitu určenou k bydlení ven-

kovského charakteru, nacházející se v sz. části Prostřední Vsi. Pozemky jsou soustředěny po obou 

stranách místní nezpevněné komunikace p.č. 267/1, která odbočuje ve směru k západu (dále jen 

k Z) ze silnice 2. tř. č. 339 Štipoklasy – Bohdaneč – Ledeč nad Sázavou, jež prochází středem Pro-

střední Vsi ve směru k J. V rámci svého rozvoje se obec Bohdaneč rozhodla, že zmíněné pozemky 

projekčně připraví ke stavbě 6 rodinných domů (dále jen RD), retenční nádrže na zadržování 

srážkových vod a obslužné zpevněné komunikace a že pozemky následně odprodá individuálním 

stavebníkům (přehledná situace řešené lokality – viz příl.č. 1, dispozice pozemků a orientační ná-

vrh zastavovací situace – viz příl.č. 2 a 3).   

 V souvislosti s přípravou pozemků k danému účelu obec Bohdaneč řeší aktuálně mimo ji-

né i následující problematiku :  

Bod 1)  

HG posudek pro stavbu 6 vrtaných trubních studní pro individuální zásobování projektovaných 

RD pitnou a užitkovou vodou  

V Prostřední Vsi není k dispozici veřejný vodovod a jeho výstavba se zde v nejbližších letech ne-

předpokládá. Zásobování jednotlivých obytných nemovitostí či provozoven pitnou a užitkovou 

vodou je zde realizováno prostřednictvím individuálních vodních zdrojů (převážně kopané šachto-

vé studny, v menší míře i vrtané trubní studny). Projekční záměr proto předběžně předpokládá, že 

by u každého z 6 nových RD by byla vybudována vrtaná trubní studna (pracovní označení VS-1 

až VS-6), která by sloužila jako zdroj pitné a užitkové vody vždy pro konkrétní nemovitost. Před-

pokládá se, že všechny nové vrtané studny by byly vyhloubeny, vystrojeny a technicky upraveny 

v souladu s návrhy a doporučeními shrnutými v ČSN 75 5115 – „Jímání podzemní vody“.    

Protože podle § 2 zák. č. 62/1988 Sb. o geologických pracích, v platném znění je vyhledávání a 

průzkum zdrojů podzemních vod považován za geologickou činnost, musí práce související 

s hydrogeologickým (dále jen HG) posouzením problematiky projektovat, řídit a vyhodnocovat 

osoba k tomu oprávněná ve smyslu tohoto zákona (osvědčení odborné způsobilosti v oboru hydro-

geologie, vydané MŽP ČR).  

Jako hydrogeologický podklad pro projekční přípravu realizace studní a pro související vodopráv-

ní řízení, které proběhne za účelem vydání stavebních povolení na stavbu těchto vodních děl a 

vydání povolení k nakládání s podzemními vodami ve smyslu zák.č. 254/2001 Sb., o vodách a o 

změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších změn, musí být zpracováno „vyjád-

ření osoby s odbornou způsobilostí“ (tj. HG posouzení), které je pro tyto účely požadováno usta-

novením § 9, odst. 1 citovaného zák.č. 254/2001 Sb., o vodách. 
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Z výše uvedeného důvodu jsme byli ze strany obce Bohdaneč  požádáni o vypracování HG po-

sudku, který by řešil zmíněnou problematiku.   

Bod 2)  

HG posouzení problematiky řešení likvidace srážkových vod z povrchu střech RD, ze zpevně-

ných ploch,  z povrchu obslužné komunikace, apod.  

Součástí projektové dokumentace ke stavbám jednotlivých RD i obslužné komunikace bude i 

návrh řešení likvidace srážkových vod z povrchu střech RD, z přilehlých zpevněných ploch, 

z povrchu komunikací, apod. Dle předběžných informací obdržených od vedení obce, návrhové 

projekční řešení předběžně předpokládá, že srážkové vody ze střech RD, ze zpevněných nádvoří   

a z parkovacího stání pro osobní automobily budou likvidovány přímo na lokalitě (tj. na pozem-

cích jednotlivých nových majitelů 6 RD). Předběžně se uvažuje o tom, že na vhodném místě na 

pozemcích majitelů bude u každého RD umístěna nepropustná podzemní akumulační nádrž o ob-

jemu 9 m
3
 s bezpečnostním přepadem. Předpokládá se, že část akumulovaných vod bude využívá-

na zpětně v RD jako užitková voda. V době vegetační aktivity rostlin budou srážkové vody 

z akumulačních nádrží kromě toho  likvidovány rozstřikem po nezastavěných částech přilehlých  

pozemků (závlaha, zálivka). Dále se předpokládá, že v období vyšších srážkových úhrnů  nebo v 

době zimního zámrzu budou přebytečné srážkové vody bezpečnostním přepadem odváděny mimo 

jednotlivé nádrže do míst, kde budou vybudovány vsakovací (infiltrační) objekty (vsakovací záře-

zy, vsakovací šachty, vsakovací blokové systémy a pod.), v nichž bude docházet k postupné 

infiltraci zmíněných vod do geologického podloží. 

Kromě toho se předpokládá, že na pozemku p.č. 268/2 bude vybudována retenční nádrž, do níž 

budou svedeny srážkové vody z nově vybudovaných zpevněných obslužných komunikací, případ-

ně povrchové splachy z okolních polí. Využití akumulovaných vod, případně jejich likvidace se 

předpokládá obdobná jako u RD.   

Aby projektanti mohli uskutečnit odpovídající hydraulické a bilanční výpočty a následný návrh 

zasakovacích systémů na lokalitě (typy objektů, jejich půdorysné rozměry, hloubky, retenční 

objem atd.), potřebují mít k dispozici relevantní informace o úrovni ustálené hladiny podzemní 

vody (dále jen HPV) v zájmovém území, o charakteru zemin, které se vyskytují v připovrchových 

nesaturovaných půdních horizontech na dané lokalitě a především pak o míře propustnosti 

nesaturovaných půdních vrstev, jež je vyjádřená hodnotou koeficientu propustnosti (kf), resp. o 

vsakovací schopnosti horninového prostředí na dané lokalitě, která je orientačně charakterizována 

hodnotou koeficientu vsaku (kv).    

Z tohoto důvodu jsme byli ze strany obce Bohdaneč požádáni rovněž o orientační HG posouzení 

lokality, jehož součástí bude mimo jiné kvalifikované orientační posouzení vsakovacích schop-

ností nesaturovaných půdních horizontů v prostoru zájmové lokality. S ohledem na malou plo-

chu odvodňovaných střech jednotlivých RD a přilehlých zpevněných ploch bylo dohodnuto, že pro 

odvození geologických a hydrogeologických poměrů na lokalitě budou využity informace, jež 

budou získány z nové průzkumné jádrové sondy PV-1 a z nové dokumentace nebližších existují-

cích domovních studní ve v. předpolí rozvojové stavební lokality. Bylo rovněž dohodnuto, že hod-

noty zmíněných parametrů budou kvalifikovaně odvozeny na základě detailní geologické doku-

mentace vrtného jádra ze sondy PV-1 i na základě výsledků archivních geomechanických zkoušek 

obdobných vzorků zemin a hornin a archivních vsakovacích experimentů provedených a vyhodno-

cených dle ČSN 75 9010 – „Vsakovací zařízení srážkových vod“, které naše firma či jiné společ-

nosti realizovaly v posledních letech na kutnohorsku, zbraslavicku, čáslavsku aj., tj v lokalitách s 

analogickými geologickými a HG poměry. 
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2.  Základní informace o lokalitě a projekčním záměru 

 

Při zpracování HG posudku pro účely přípravy stavby 6 vrtaných trubních studní u jednot-

livých nově projektovaných RD v rozvojové stavební zóně v Prostřední Vsi i při zpracování HG 

posudku pro účely posouzení vsakovacích poměrů na zmíněné lokalitě jsme vycházeli ze vstup-

ních informací a z archivních a dokladových materiálů, které jsme získali jednak od vedení obce 

Bohdaneč (starosta p. M. Dlouhý) a dále pak v archivech geologické a vrtné prozkoumanosti ČGS 

- GEOFONDU v Praze a GEOSERVISU v Kutné Hoře (citace nejdůležitějších zdrojů – viz kap. 

6). Hlavní mapové podklady, které byly pro zpracování předkládaného elaborátu použity, jsou 

především tyto :  

 Přehledná topografická mapa širšího území v měř. 1 : 10 000 (mapový zdroj :  http://cuzk.cz/)                                                                                                                                                                                                             

zvětšená do měř. 1 : 5 000. Do této situace byla schématicky vynesena pozice řešené lokality  

(situace – viz příl.č. 1).  

 Soutisk ortofotomapy a pozemkové situace v měř. 1 : 1 000 (mapový zdroj :  http://cuzk.cz/).                                                                                                                                                                                                             

Do tohoto mapového podkladu byla vynesena pozice řešených pozemků p.č. 267/1, 267/6-9, 

268/1-3 a 270/3, nově provedené průzkumné jádrové sondy PV-1, dokumentovaných domov-

ních studní ST-1 až ST-4 a schématicky i pozice nově projektovaných vrtaných studní VS-1 až 

VS-6 (situace – viz příl.č. 2). 

 Zastavovací pozemková situace – Orientační návrh (mapový zdroj :  http://cuzk.cz/)                            

(viz příl.č. 3).                                                                                                                                                                                                         

 Digitální geologická mapa širšího okolí zájmové lokality s vysvětlivkami (výřez mapového 

listu 13-34 Zruč nad Sázavou 1 : 50 000 – zvětšeno do měř. 1 : 15 120 (mapový zdroj : 

http://mapy.geology.cz/ geocr50/) (viz příl.č. 4). 

 Základní vodohospodářská mapa ČR list 13-34 Zruč nad Sázavou v měř. 1 : 50 000 s vyznače-

ním OP vodních zdrojů (výřez - viz příl.č. 5 - mapový zdroj :  http://heis.vuv.cz/). 

 Mapové registry vrtné a geologické prozkoumanosti (archív ČGS - GEOFONDU v Praze a 

GEOSERVISU v Kutné Hoře).    

Základní informace o hodnocené lokalitě, získané z uvedených materiálů a při podrobné 

terénní rekognoskaci jsou shrnuty v následující tabulce č. 1     

 

Tab.č. 1 : PROSTŘEDNÍ VES – Rozvojová stavební zóna pro výstavbu 6 RD, retenční nádrže a 

                obslužné komunikace na poz. p.č. 267/1, 267/6-9, 268/1-3 a 270/3, k.ú. Prostřední Ves                                 

                - základní informace a data 
 

Lokalizace            

pozemků                       

Řešené pozemky : všechny k.ú. Prostřední Ves (606 146)  

 KN p.č. 267/1 (výměra 1777 m
2
 – ostatní plocha – ostatní komunikace)  

 KN p.č. 267/6 (výměra 980 m
2
 – ostatní plocha – jiná plocha)  

 KN p.č. 267/7 (výměra 961 m
2
 – ostatní plocha – jiná plocha) 

 KN p.č. 267/8 (výměra 959 m
2
 – ostatní plocha – jiná plocha) 

 KN p.č. 267/9 (výměra 1207 m
2
 – ostatní plocha – jiná plocha) 

 KN p.č. 268/1 (výměra 436 m
2
 – ostatní plocha – jiná plocha) 

 KN p.č. 268/2 (výměra 550 m
2
 – ostatní plocha – jiná plocha) 

 KN p.č. 268/3 (výměra 1146 m
2
 – ostatní plocha – jiná plocha) 

 KN p.č. 270/3 (výměra 980 m
2
 – ostatní plocha – jiná plocha) 

Již v kap. 1 bylo zmíněno, že řešená rozvojová stavební zóna se nachází v sz. 

části Prostřední Vsi a je situována po obou stranách místní nezpevněné komu-

nikace p.č. 267/1, která odbočuje ve směru k západu (dále jen k Z) ze silnice 2. 

http://cuzk.cz/
http://cuzk.cz/
http://cuzk.cz/
http://mapy.geology.cz/%20geocr50/
http://heis.vuv.cz/
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tř. č. 339 Štipoklasy – Bohdaneč – Ledeč nad Sázavou, jež prochází středem 

Prostřední Vsi ve směru k J. Lokalita se nachází v osové části ploché terénní 

deprese, která začíná pod vrcholem nevýrazné terénní elevace situované cca 

300 m zjz. od řešené rozvojové stavební zóny (nadmořská výška cca 511 m 

n.m.). Osa deprese má směr cca ZJZ-VSV a v prostoru Prostřední Vsi se stáčí 

ve směru k VJV a směřuje k údolí Ostrovského potoka. U VSV okraje Pro-

střední Vsi v ose této deprese pramení bezejmenná vodoteč (pravobřežní přítok 

Ostrovského potoka. Nadmořské výšky terénu v prostoru řešené rozvojové 

stavební zóny kolísají okolo 506-507 m n.m., v údolí Ostrovského potoka 

v místě zaústění zmíněné bezejmenné vodoteče pak okolo 463 m n.m.     

Geomorfologické 

a klimatické              

poměry  

Podle geomorfologického členění ČR (Balatka B., 1996 in Lipský Z., 2001) je 

zájmová lokalita řazena do následujících geomorfologických jednotek (viz 

tab.č. 2) : 

Tab. č. 2 : Geomorfologické začlenění lokality (Lipský Z., 2001) 

Provincie Česká vysočina 

Subprovincie (soust.) II Českomor. subprovincie 

Podsoustava (oblast) IIC Českomoravská vrchovina 

Celek IIC-2 Hornosázavská pahorkatina 

Podcelek IIC-2B Světelská pahorkatina 

Okrsek IIC-2B-2 Třebětínská pahorkatina 

Podokrsek IIC-2B-2a Zbraslavická pahorkatina 

 

Zbraslavická pahorkatina má členitý ráz s výskytem zaříznutých erozních údolí 

pravostranných přítoků Sázavy. Členitá morfologie území je odrazem jednak 

jeho složité geologické a tektonické stavby (výskyt metamorfovaných a tekto-

nicky porušených hornin moldanubika a nasedlých zemin kvartéru) a jednak 

odrazem jeho formování vlivem exogenních činitelů, zejména erozní a akumu-

lační činností řek, eolickou činností apod. Nadmořské výšky terénu v přileh-

lém okolí kolísají od cca 400 m n.m (zaústění Radvančického potoka do Ost-

rovského potoka po cca 514 m n.m. (elevace v blízkosti Radvančic).  

Podle Atlasu podnebí ČSSR (Kolektiv 1958) spadá zájmové území do mírně 

teplé klimatické oblasti B, okrsku B5, který je mírně teplý, mírně vlhký, vr-

chovinný, s mírnou zimou, s průměrnou roční teplotou cca 6-8
o
C. Pro studo-

vané území uvádí Atlas podnebí ČSSR roční srážkové úhrny okolo 600-700 

mm. Quitt (1971) řadí zájmovou lokalitu a její okolí do mírně teplé klimatické 

oblasti MT-7. Zima je zde krátká, mírně chladná, suchá až mírně suchá, s krát-

kou sněhovou pokrývkou.  

Zámrzná hloubka v oblasti nepřesahuje 0,80 m. 

Projekční záměr Dle informací vedení obce se předpokládá, že zmíněné pozemky p.č. 267/1, 

267/6-9, 268/1-3 a 270/3 se projekčně připraví ke stavbě 6 RD, retenční ná-

drže na zadržování srážkových vod a obslužné zpevněné komunikace a že 

pozemky budou následně odprodány individuálním stavebníkům (přehledná 

situace řešené lokality – viz příl.č. 1, dispozice pozemků a orientační návrh 

zastavovací situace – viz příl.č. 2 a 3).   

Hydrologické 

pořadí 

Řešená lokalita leží na rozvodnici 2 pořadí (situace – viz příl.č. 4) : 

1-09-01-134 – Ostrovský potok  

1-09-01-135 – Radvančický potok  
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Hydrogeologický 

rajón 

Základní vrstva : 

Rajón : 6520 „Krystalinikum v povodí Sázavy“ (Olmer M.- Herrmann Z.- Ka-

dlecová R.- Prchalová H. et al., 2006). Do tohoto rajonu spadá komplex me-

tamorfovaných hornin jižní části kutnohorského krystalinika (pestá šternber-

sko-čáslavská skupina) i komplex metamorfitů s. okraje moldanubika. Název a 

číslo útvaru podzemních vod : 65200 – „Krystalinikum v povodí Sázavy“  

(vyhl.č. 5/2011 Sb., o vymezení hydrogeologických rajonů a útvarů podzem-

ních vod, způsobu hodnocení stavu podzemních vod a náležitostech programů 

zjišťování a hodnocení stavu podz. vod). 

Geologické           

poměry 

Zkoumaná lokalita i její širší okolí je podle regionálně geologického členění 

českého masivu součástí jižního okraje kutnohorského krystalinika (šternber-

sko-čáslavská skupina), které je považováno za jednu z jednotek kutnohorsko-

svratecké oblasti. Krystalinické skalní podloží, které na řadě míst podél koryt 

Ostrovského a Radvančického potoka, ve vrcholových částech některých ele-

vací či v zahloubených jámových kamenolomech vychází až na povrch, je bu-

dováno především dvojslídnými středně až hrubě šupinatými svory a svoro-

vými rulami, náležejícími k tzv. „ratajské zóně“, která je považována za hrani-

ci mezi kutnohorským krystalinikem a moldanubikem. Součástí této zóny je 

rovněž pestrá škála hornin, které vytvářejí několik desítek až stovek metrů (vý-

jimečně i přes 1 km) velká čočkovitá tělesa a budiny, uložená konformě 

s okolními svorovými a rulovými komplexy. Mezi těmito horninami výrazně 

převažují amfibolity, v menší míře se rovněž vyskytují krystalické vápence a 

ultrabazika (např. lomy v okolí Bohdanče).  

KVARTÉR - v širším okolí je na krystalinickém skalním podkladu obvykle 

vyvinut několik dm až m mocný horizont eluvií, která mívají většinou písčito-

jílovitý charakter s úlomky matečných hornin. V morfologicky členitějším 

terénu bývají krystalinická eluvia překryta deluviálními svahovými uloženi-

nami písčito-štěrkovité až hlinito-jílovito-písčité povahy (zejména na mírných 

svazích a v terénních depresích). V nadloží těchto vrstev jsou vyvinuty kvar-

térní uloženiny, reprezentované jednak různými typy hlín s proměnlivým podí-

lem humusovité složky (ornice, vegetační vrstva). V údolích místních vodotečí 

jsou kromě toho zastoupeny různé typy aluviálních a povodňových naplavenin 

jílovité, hlinité a písčito-štěrkovité povahy, často s hojnou organickou příměsí.  

Významné zastoupení v prostoru obcí lokálně zaujímají navážky značně hete-

rogenní povahy (hlína, písek, jíl, popel, škvára, stavební odpad - kámen, cihly, 

beton, štěrk, makadam atd.), jejichž vznik úzce souvisel s předchozím i stáva-

jícím využíváním území. Mocnosti navážek kolísají od cca několika dm do cca 

1 m, zcela výjimečně mohou být i větší.  

Geologická pozice řešené lokality je patrná z přílohy č. 4. 

Hydrogeologické             

poměry 

Hydrogeologické poměry v prostoru Prostřední Vsi v jejím bezprostředním 

okolí lze ve vztahu k řešené problematice charakterizovat výskytem 2 typů 

zvodní, lišících se především hydrofyzikálními vlastnostmi kolektorů. Podle 

pozice se jedná o tyto zvodně : 

1) Mělká zvodeň, která je vázaná na kolektor v zóně připovrchového zvětrá-

ní, rozpukání a rozvolnění krystalinického skalního podloží (kutnohorské 

krystalinikum, moldanubikum). Kolektor je možno charakterizovat průli-

novo-puklinovou propustností. Tato zvodeň bývá v širším okolí vodohos-

podářsky využívána k individuálnímu zásobování pitnou a užitkovou vo-
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dou (většina kopaných a mělčích vrtaných domovních studní  v Prostřední 

Vsi, v Bohdaneč i v okolních vesnicích). Obecně je možno zvodeň charak-

terizovat lokálním oběhem podzemní vody. K dotaci zvodně dochází pouze 

infiltrací atmosférických srážek do horninového prostředí v celé ploše hyd-

rogeologického povodí, které zde v zásadě odpovídá povodí orografické-

mu. Využitelné zásoby podzemní vody jsou proto úzce spjaty s morfologií 

terénu (celková plocha dotačního zázemí) a se srážkovými úhrny. K čás-

tečnému odvodňování zvodně dochází  v úrovni lokálních erozních bází, 

které pro řešený prostor Prostřední Vsi tvoří koryta Ostrovského a Radvan-

čického potoka. Drenáž probíhá přes průlinově propustné krystalinické 

zvětraliny, nebo prostřednictvím pramenních vývěrů zpravidla s vy-

datností do prvních desetin l.s
-1

. Ty jsou vázány na dna terénních depresí 

místy s patrnou pramenní kotlinou (to je i případ zkoumané lokality) nebo 

na morfologicky výrazné změny sklonu terénu. HPV probíhá více méně 

konformně s povrchem terénu. Generelní směr proudění podzemní vody je 

možno pro zkoumanou oblast předpokládat k ZSZ (ke korytu Radvančic-

kého potoka), částečně pak i k VJV (ke korytu Ostrovského potoka) - loka-

lity leží na rozvodnici. Koeficient transmisivity T této zvodně se pohybuje 

obvykle v řádu cca 10
-5 

až 10
-6

  m
2
s

-1
. Využitelné vydatnosti jímacích ob-

jektů, hloubených na tuto zvodeň, se obvykle pohybují  v setinách l.s
-1

, vý-

jimečně pak v prvních desetinách  l.s
-1

.  

Pro zájmové území je charakteristický nízký dlouhodobý specifický odtok 

podzemní vody v celkové výši okolo 2 l.s
-1

.km
-2

 (Krásný J. at al. 1982). 

2) Zvodeň v hlubší zóně hydrogeologického masívu (komplex metamorfitů 

kutnohorského krystalinika a moldanubika) -  vyznačuje se  puklinovou 

propustností. Přítomnost zvodnění závisí na intenzitě rozpukání hornin, vý-

skytu významných tektonických linií a charakteru výplně puklin a tekto-

nických zón. V horninách kutnohorského krystalinika a moldanubika, které 

tvoří silně nehomogenní prostředí, jsou až řádové rozdíly mezi hodnotami 

koeficientu transmisivity v infiltrační oblasti a v oblasti drenáže. Na zákla-

dě archivních informací z některých hlubších vrtů vyhloubených  v těchto 

horninových komplexech v okolí Prostřední Vsi a Bohdanče, lze intenzitu 

rozpukání metamorfitů obvykle charakterizovat jako nízkou, nebo lokálně i 

střední, hodnoty koeficientu transmisivity se obvykle pohybují v řádu oko-

lo 10
-6

 m
2
.s

-1
. V souladu s publikovanými archivními informacemi (např. 

Krásný J. et al., 2012) lze horninové prostředí hydrogeologického masívu 

z vodohospodářského hlediska charakterizovat jako deficitní, vhodné vět-

šinou jen pro místní odběry. Využitelné vydatnosti jímacích  objektů, vy-

strojených na tuto zvodeň, se obvykle pohybují v setinách až několika de-

setinách l.s
-1

. 

Ochranný statut 

území a střety 

zájmů          

 Lokalita neleží v OP vodních zdrojů ani v CHOPAV ve smyslu § 28 a 30 

zákona č. 254/2001 Sb. (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů. 

 Lokalita neleží v OP přírodních léčivých zdrojů ve smyslu § 21 zákona č. 

164/2001 Sb. (lázeňský zákon), ve znění pozdějších předpisů.  

 Lokalita neleží v území s ochranným režimem dle § 12, 14 a 45 zákona č. 

114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů.  

 Do prostoru zájmové lokality nezasahují žádná evidovaná chráněná ložis-

ková území (CHLÚ) ani dobývací prostory (DP) ve smyslu zák.č. 44/1998 

Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství, v platném znění.  
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 Zkoumaná lokalita se nachází v centrální stabilizované části českého masí-

vu mimo území, v nichž je dlouhodobým geofyzikálním sledováním indi-

kována zvýšená seismická aktivita. 

 V národním registru poddolovaných a sesuvných území ČGS - Geofondu 

nejsou v prostoru řešených pozemků 267/1, 267/6-9, 268/1-3 a 270/3, k.ú. 

Prostřední Ves evidovány žádné záznamy o výskytu poddolování ani o vý-

skytu sesuvů, skalních řícení a jiných svahových pohybech.        

 

 

3.  Nové průzkumné práce  

 

Pro potřeby vyhotovení předkládaného HG posudku zaměřeného na zmíněnou problemati-

ku (viz kap.1, body 1 a 2) byly prostudovány výše uvedené mapové podklady, celá řada odborných 

publikací a archivních závěrečných zpráv o výsledcích geologicko-průzkumných pracích, které 

byly v minulosti provedeny v souvislosti se stavební či jinou činností v blízkém okolí (citace – viz 

kap. 6). Tyto archivní materiály a mapové podklady poskytly základní přehled o geologických, 

HG a IG poměrech v okolí. 

 Dne 25.11. 2021 jsme provedli podrobnou terénní geologickou rekognoskaci řešené lokality a 

jejího přilehlého okolí. Pro splnění požadovaných cílů HGP byla následně v řešené rozvojové 

stavební lokalitě na pozemku p.č. 268/2 vyhloubena téhož dne nová průzkumná jádrová son-

da PV-1 (hloubka 3,10 m).  Sonda byla vyhloubena vibrační elektrickou sondážní soupravou 

WACKER EH 230/23 s průběžným odběrem vrtného jádra o průměru 100-32 mm (fotodoku-

mentace sondážních prací – viz příl.č. 6 - foto č. 2-3 a foto č. 1 na titulní straně posudku).  

Zeminy a horniny zastižené v průzkumné jádrové sondě PV-1 byly na místě podrobně makro-

skopicky popsány a zatříděny do jednotlivých tříd dle dříve platných  ČSN 73 1001 - "Zákla-

dová půda pod plošnými základy" a do tříd těžitelnosti dle ČSN 73 3050 - "Zemní práce", které 

jsou v našich národních podmínkách stále odbornou veřejností v praxi využívány pro jejich 

osvědčenou vazbu na místní podmínky. Bylo rovněž provedeno zatřídění dle platných evrop-

ských normativů (především ČSN EN 1997-1 – Eurokód 7 : Navrhování geotechnických kon-

strukcí – Část 1 : Obecná pravidla a Část 2 : Průzkum a zkoušení základové půdy, dále ČSN 

ISO 14688-1 : Geotechnický průzkum a zkoušení – Pojmenování a zatřiďování zemin – Část 1 

: Pojmenování a popis, ČSN ISO 14688-2 : Geotechnický průzkum a zkoušení – Pojmenování 

a zatřiďování zemin – Část 2 : Zásady pro zatřiďování, ČSN ISO 14689-1 : Geotechnický prů-

zkum a zkoušení – Pojmenování a zatřiďování hornin – Část 1 : Pojmenování a popis a dále 

novelizovaná ČSN 73 6133 : Návrh a provádění zemního tělesa pozemních komunikací). Za-

stižené zeminy a horniny byly rovněž zatříděny dle nově platné předběžné ČSN P 73 1005 – 

„Inženýrskogeologický průzkum“, která je v platnosti od 11/2016 (klasifikace totožná s dříve 

platnou ČSN 73 1001).  

 

Podrobná geologická dokumentace jádrové sondy PV-1 (situace – viz příl.č. 2) :   

 

Prováděcí firma RNDr. Milan Hušpauer                         

– GEOSERVIS                               

Souprava WACKER EH 230/23 

Datum realizace 25.11. 2021                                                  Průměr vrtání 32-100 mm 

Likvidace vrtů     zához vytěženou zeminou   

Geol.dokumentace RNDr. M. Hušpauer - GEOSERVIS  
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     Foto č. 8-9 : Vrtné jádro ze sondy PV-1 (intervaly 0,00-1,60 m a 2,70-3,10 m - DETAIL) 
 

 

 

 

Označení vrtu PV-1 

Dokumentoval RNDr. M. Hušpauer  

Y : 690 825,92 X : 1 083 057,61  Z :  506,69 m n.m. 
 

Metráž Geologický popis ČSN            

73 1001 

ČSN EN           

14 688            

14 689 

ČSN            

73 3050         

/73 6133 

Koef.                         

filtrace                        

(kf) 

0,00-0,40 Hlína prachovito-jílovitá, postupně jemně 

písčitá, šedohnědá, slabě humusovitá, 

s příměsí antropogenního materiálu (úlom-

ky cihel a kamenů), pevné konzistence, 

s kořeny rostlin – Kulturní horizont - 

KVARTÉR. 

F5-ML, 

MI (O) 

Si                 

saSi 
3/I cca                  

X,0.10
-6

 

m.s
-1

 

0,40-1,10 Jíl písčitý, slídnatý, s přechodem do hlini-

tého písku slídnatého. Zemina je šedohně-

dá až rezavohnědá, s ojedinělými úlomky 

křemene a zvětralých  dvojslídných svorů, 

pevné konzistence, stř. ulehlá – Deluvium 

+ Eluvium – KVARTÉR.  

F4-CS 

S4-SM 

saSi             

siSa 
3/I cca 

X,0.10
-7 

  

až  

X,0.10
-6 

  

m.s
-1

                   

1,10-3,10 Písek jílovito-prachovitý, silně slídnatý, 

sv.šedohnědý až rezavohnědý, s mm až cm 

úlomky zvětralých dvojslídných svorů, stř. 

ulehlý, při bázi polohy nasycený vodou – 

Eluvium – KVARTÉR. 

S5-SC 

S4-SM 

(+G) 

sigrSa 3/I                    

až 4/I 

cca                  

X,0.10
-6 

až 

X,0.10
-5

  

m.s
-1

 

HPV Naražená cca 3,00 m p.t. VZOREK ZEMINY NE 

Ustálená 2,35 m p.t. VZOREK PODZ.VODY NE 

 

0,00 m 1,60 m 

2,70 m 3,10 m 
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 Dne 25.11. 2021 jsme provedli rovněž hydrogeologickou dokumentaci nejbližších existujících 

domovních studní (pracovní označení ST-1 až ST-4), které jsou situovány u obývaných RD 

č.p. 28, 18, 33 a 35, ve vzdálenostech cca 35-130 m k V od budoucích vrtaných studní VS-1 až 

VS-6 (pozice studní – viz příl.č. 2 a viz příl.č. 6 - foto č. 4-7). 

Jedná se mělké kopané šachtové studny, jejichž hloubky se pohybují okolo 4,25-6,20 m p.t.. 

Ustálená HPV se v těchto objektech nacházela ke dni 25.11. 2021 na niveletě 2,25-2,43 m p.t. 

a ve studnách byl k dispozici vodní sloupec o mocnosti cca 1,42-3,90 m (přehled – viz níže  

tab.č. 3) 

 

Tab.č. 3 : Dokumentace úrovně ustálené HPV v nově vyhloubené jádrových sondě PV-1 a 

                v dokumentovaných domovních studnách ST-1 až ST-4 v Prostřední Vsi                                           

                (měření byla vztažena k odměrným bodům = úroveň terénu) 

 

 

Objekt 

Relativní záměry                                                           

(m) 
Relat.              

úroveň HPV 

(m p.t.) 

Datum                        

měření 

Deska 

(O.B.)            

Terén            HPV            

ustálená 

Dno 

PV-1   0,00   0,00 - 2,35 - 3,10  - 2,35 25.11.2021 

ST-1   0,00 - 0,35 - 2,65 - 6,55  - 2,30 

ST-2   0,00 - 0,40 - 2,65 - 4,50  - 2,25 

ST-3   0,00 - 0,35 - 2,78 - 4,60  - 2,43 

ST-4     0,00 
  
 - 0,45 NEMĚŘ. NEMĚŘ. NEMĚŘ. 

 

 

4.   HG posudek - Stavba 6 vrtaných trubních studní pro individuální zásobování 

      projektovaných RD pitnou a užitkovou vodou (zadání - viz kap. 1, bod  1)                                          

     (vyjádření podle § 9, odst. 1 zák.č. 254/2001 Sb., o vodách)  

 

4.1. Vstupní informace   

V kap.1 bylo zmíněno, že v Prostřední Vsi není k dispozici veřejný vodovod a jeho výstav-

ba se zde v nejbližších letech nepředpokládá. Zásobování jednotlivých obytných nemovitostí či 

provozoven pitnou a užitkovou vodou je zde realizováno prostřednictvím individuálních vodních 

zdrojů (převážně kopané šachtové studny, v menší míře i vrtané trubní studny). Projekční záměr 

proto předběžně předpokládá, že u každého z 6 nových RD bude vybudována vrtaná trubní stud-

na (pracovní označení VS-1 až VS-6), která bude sloužit jako zdroj pitné a užitkové vody vždy 

pro konkrétní nemovitost. Předpokládá se, že všechny nové vrtané studny budou vyhloubeny, vy-

strojeny a upraveny v souladu s technickými návrhy a doporučeními shrnutými v ČSN 75 5115 – 

„Jímání podzemní vody“. Předběžně se předpokládá, že nové vrtané studny VS-1 až VS-6 budou 

vyhloubeny a vystrojeny v zadních traktech pozemků přilehlých k jednotlivým projektovaným RD 

tak, aby jejich pozice byla v souladu s ustanovením § 24a, odst. 2 a 3, body a) až e) vyhlášky č. 

501/2006 Sb., v platném znění, o obecných technických požadavcích na využívání území, kde je pro 

málo propustné (prostupné) prostředí limitně doporučená odstupová vzdálenost nových studní od 

možných zdrojů znečištění ( > 12 m pro žumpy, malé DČOV, kanalizační přípojky, veřejné po-

zemní komunikace). Pozice projektovaných studní VS-1 až VS-6 na konkrétních pozemcích je 

v příl.č. 2 aktuálně vyznačena pouze orientačně, neboť bude upřesněna až před jejich vrtáním na 
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základě výsledků geofyzikálního průzkumu  lokality metodou VDV (např. průzkum aparaturou 

WADI VLF) nebo průzkumu telestezickou bioindikací (obě metody jsou zaměřeny na vyhledávání 

vodivých puklinových zón). Na závěry, doporučení a platnost tohoto posudku však tato skutečnost 

nemá vliv.       

Cílem předkládaného posouzení je orientační zhodnocení HG poměrů v zájmovém prostoru 

s odhadem předpokládané vydatnosti zdejších vodních zdrojů a s rámcovým posouzením možnosti 

ovlivnění vydatnosti a úrovně hladiny podzemní vody (dále jen HPV) v sousedních jímacích ob-

jektech při odběru vody z nově projektovaných vrtaných studní VS-1 až VS-6 a dále pak návrh 

režimu jímání podzemních vod a návrh odběrových limitů. 

Ve vztahu k řešené problematice jsme při zpracování tohoto HG posudku vycházeli z ori-

entační bilance potřeby vody pro 1 RD obývaný 4 osobami. Pro bilanci byl použit orientační vý-

počet dle příl.č. 12 (směrná čísla roční potřeby vody) vyhl. 428/2001 Sb., v platném znění, kterou 

se provádí zák. č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu, přihlédnuto 

bylo i k ČSN 75 0434 – „Potřeba vody pro doplňkovou závlahu“.  Přehled celkové potřeby vody 

při 4 osobách a celkem cca 800 m
2
 zavlažovaných ploch je uveden v následující tab.č. 4.     

Tab.č. 4 : Orientační bilance potřeby vody z každé jednotlivé projektované vrtané studny (VS-1 až 

       VS-6) na pozemcích p.č. 267/6-9, 268/1, 268/3 a 270/3 v rozvojové stavební zóně v Prostřední 

       Vsi   

Každá jednotlivá vrtaná studna  Jednotky  

Počet napojených stavebních objektů  ks 1 

Průměrný počet obyvatel v objektu  ks 4 

Potřeba pitné a užitkové vody pro 1 osobu/den  litr 100 

Potřeba pitné a užitkové vody pro 4 osoby/den  litr 400 

Potřeba pitné a užitkové vody pro 4 osoby/rok  m
3
 146 

Očista okolí RD, očista 4 osob při aktivitách  1 m
3
/rok/1 osoba 4 

Mytí  automobilu 1 m
3
/rok/1 ks 1 

Potřeba vody na závlahu zahrad m
3
/rok/100 m

2
 16 

Plocha zavlažovaných pozemků u každého z projektova-

ných RD (kvalifikovaný odhad) 

m
2
 800 

Celkem zálivka/rok (zaokrouhleno) m
3
 128 

MAX. ROČNÍ POTŘEBA (zaokrouhleno) m
3
 280 

MAX. MĚSÍČNÍ POTŘEBA  * (zaokrouhleno) m
3
        30    

 
* 

CELKOVÁ DENNÍ POTŘEBA (zaokruhleno) m
3
 0,8 

PRŮMĚRNÁ VTEŘINOVÁ POTŘEBA (zaokrouhleno) l.s
-1 

0,01 

 

POZNÁMKA 

  
* - pomocný ukazatel „max. měsíční odběr“ byl kalkulován jako podíl max. ročního odběru a 

       počtu měsíců v roce (tj. 12 měsíční průměr), který byl vynásoben koeficientem nerovnoměr-

       nosti = 1,3. Takto odvozená hodnota bude vyhovovat možným sezónním odběrovým výky-

       vům (zvýšené odběry v letních měsících, snížené v zimě a pod.), přičemž hlavní ukazatele tj. 

       „max. využitelná vydatnost jímacího objektu“ a „max. roční odběr“ nebudou překročeny.   
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4.2.  Návrh konstrukce nových jímacích vrtů (studní) VS-1 až VS-6 

Nové jímací vrty (studny) VS-1 až VS-6 budou vyhloubeny a vystrojeny především k jímá-

ní zvodně typu 2 v hlubší zóně hydrogeologického masívu (zde metamorfované horniny kutnohor-

ského krystalinika), kde přítomnost zvodnění závisí na morfologii terénu, na geologických pomě-

rech, na intenzitě rozpukání horninového masívu, na případném výskytu významných puklinových 

a tektonických linií a zón s delší průběžností, na charakteru výplně puklin a tektonických zón atd. 

V menší míře budou jímací vrty využívat i zvodeň typu 1, jejíž přítomnost je vázána na mělký 

kolektor v zóně připovrchového zvětrání, rozpukání a rozvolnění skalního podkladu a je využívána 

především mělkými kopanými studnami v Prostřední Vsi.  

Doporučujeme, aby nově projektované vrtané trubní studny VS-1 až VS-6 byly vyhloube-

ny, vystrojeny a zaplášťově upraveny v souladu s doporučeními obsaženými v ČSN 75 5115 – 

„Jímání podzemní vody“. S ohledem na geomorfologickou pozici řešené rozvojové stavební zóny 

v blízkosti vrcholové části ploché terénní elevace (nadmořská výška terénu v prostoru rozvojové 

stavební zóny je cca 506-507 m n.m., vrchol elevace cca 511 m n.m.) a na převýšení řešené lokali-

ty nad přilehlými profily erozních bází okolo 50-60 m, předpokládáme, že hloubka nových vrta-

ných studní může při požadavku na dostatečnou vydatnost kolísat v rozmezí cca 30-60 m.      

Předběžně se předpokládá, že jímací vrty (studny) VS-1 až VS-6 budou přes kvartérní po-

kryv a přes zónu intenzivního zvětrání a rozvolnění křídového podloží vrtán jádrově pod ochranou 

ocelového pracovního pažení  220 mm. Po zastižení pevného skalního podloží bude až do ko-

nečné hloubky vrtů použito technologie bezjádrového příklepového vrtání průměrem 203 mm. Po 

odvrtání požadované hloubky (závisí na úrovni zastižení přítoků vody do vrtných stvolů jednotli-

vých vrtů) budou vrtné stvoly důkladně vyčištěny tlakem vzduchu. Následně bude provedeno 

podle upřesněného vystrojovacího schématu zapuštění trvalé PVC-U výstroje  140 nebo 125 

mm, přičemž výstroj bude při zapouštění vystředěna pomocí centrátorů. Podle upřesněného vy-

strojovacího schématu budou výstrojové pažnice obsypány štěrkovým obsypem frakce 4/8. Vrchní 

část výstroje bude podle zjištěných HG poměrů utěsněna bentonito-cementovým těsněním nebo 

cementací (1 těsnící můstek). V úvodních částech vrtů budou v rámci finálních stavebních úprav  

vybudovány vstupní  armaturní šachtice ve smyslu doporučení ČSN 75 5115 – „Jímání podzemní 

vody“ (betonové skruže DN 1000 případně plastové šachtice, krycí víko). Vzhledem k očekáva-

ným malým vydatnostem se předběžně uvažuje o tom, že voda bude ze studní čerpána do vhodně 

navržených akumulačních nádob (např. objem cca 1 m
3
), z nichž bude následně druhým čerpacím 

okruhem čerpána do jednotlivých odběrných míst v objektu a na pozemku. Přímé čerpání bude 

možné pouze v případě zastižení větších vydatností v konkrétním vrtu.    

Tab.č. 5 : Orientační návrh konstrukce projektovaných jímacích vrtů (studní) VS-1 až VS-6 na 

                pozemcích p.č. 267/6-9, 268/1, 268/3 a 270/3 v rozvojové stavební zóně v Prostřední Vsi 

 

Hloubka vrtu  Max. hloubka – kvalifikovaný odhad cca 30-60 m 

Průměr vrtání  Jádrově cca 225 mm  (úvodnice),  dále pneumaticky 203 mm  

Pracovní výstroj  Ocel DN 220 mm (úvodnice)  

Trvalá výstroj DN 140 nebo 125 mm (atest na pitnou vodu), vystředění pomocí                 

centrátorů 

Ochranné zhlaví  NE  

Konstrukce vrtu 00,00-8,00 m Pažnice PVC-U plná 

8,00-26,00 m 

(56,00 m) 

Střídání úseků plné a perforované zárubnice 

(štěrbinová perf. 1 mm) 
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26,00-30,00 m 

(56,00-60,00 m) 

Pažnice PVC-U plná (+ víčko) – Kalník 

Obsyp a těsnění 0,00-2,00 m Zához vytěženou převážně písčito-jílovitou zeminou 

2,00-7,00 m Bentonito-cementové těsnění nebo cementace  

7,00-7,50 m  Pískové mezikruží 

7,50-30,00 m 

(60,00 m) 

Obsyp - tříděný kačírek fr - 4/8 mm 

POZNÁMKA : návrh finální konstrukce vrtu bude upraven po dovrtání každého jednotlivého vrtu 

                          vrtu do jeho konečné hloubky, která bude upravena podle zjištěných geologických 

                          a HG poměrů.  

 

 

 

 

4.3.  Jímací vrty (studny) VS-1 až VS-4 - Závěrečná hodnocení a doporučení 

 

Z geomorfologických, geologických i z HG informací komentovaných v předchozích kapi-

tolách i z výsledků terénní rekognoskace území včetně HG dokumentace nejbližších existujících 

domovních studní ST-1 až ST-4  je patrné, že řešenou rozvojovou stavební zónu v Prostřední Vsi 

na pozemcích p.č. p.č. 267/1, 267/6-9, 268/1-3 a 270/3, k.ú. Prostřední Ves i její přilehlé okolí je 

možno charakterizovat jako deficitní území, tj. území s omezenou využitelností k vodohospodář-

ským účelům. Důvodů pro toto hodnocení je řada, mezi hlavními je možno zmínit především ge-

morfologickou pozici lokality v blízkosti vrcholové části ploché terénní elevace, pozici lokality na 

rozvodnici mezi 2 dílčími povodími (tj. menší plocha dotačního zázemí), geologické poměry (svo-

rové horniny tvoří obecně méně příznivé horninové prostředí pro puklinovou cirkulaci podzemních 

vod) i předpokládanou slabší intenzitu rozpukání podložního horninového masívu. Na druhou 

stranu je však nutno přihlédnout ke skutečnosti, že ve svažitém území se v osách terénních depresí 

z. a v. od Prostřední Vsi objevují pravidelné pramenní vývěry, které predikují přítomnost puklino-

vého zvodnění. Pozitivní skutečností jsou i informace majitelů mělkých domovních studní ST-1 až 

ST-3, podle jejichž sdělení se voda v těchto studnách nacházela i v předchozích srážkově deficit-

ních  letech a mělké studny byly schopny i v tomto období plnit svoji funkci.      

Z mělkých jímacích objektů v širším okolí zkoumané plochy (např. zmiňované šachtové 

kopané studny ST-1 až ST-4) lze v oblasti obvykle realizovat souvislé odběry v řádu setin až prv-

ních desetin l.s
-1

. Při vyšším výkonu čerpací techniky dochází v takovýchto objektech obvykle  

během několika minut až desítek minut ke snížení hladiny na úroveň čerpadel nebo na úroveň vy-

pínacích elektrod (závisí na velikosti akumulačního objemu jednotlivých jímacích objektů, výkonu 

čerpací techniky, lokálních proměnlivostech kolektoru atd.). 

Při vybudování nově projektovaných vrtaných studní VS-1 až VS-6 na pozemcích p.č. 

267/6-9, 268/1, 268/3 a 270/3 v rozvojové stavební zóně v Prostřední Vsi a při jejím využívání 

k danému účelu (individuální zásobování 6 RD vodou, průměrný projektovaný odběr 0,01 l.s
-1

) 

nedojde k žádnému významnému (nadlimitnímu) zatížení zmíněných kolektorů 1 a 2, neboť  

odběry budou velmi malé. 

Aby však bylo možno z HG hlediska jednoznačně podpořit vybudování nových jímacích 

objektů (vrtaných studní VS-1 až VS-6), doporučujeme při jejich stavbě a při jejich následném 

využívání akceptovat následující doporučení, návrhy a připomínky, které v maximální možné 

míře přispějí k efektivnímu využívání podzemní vody v daném prostoru a k maximální možné eli-
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minaci případné možnosti (i když málo pravděpodobné) ovlivnění úrovně hladiny a využitelné 

vydatnosti v nejbližších studnách v sousedství (studny ST-1 až ST-4) :  

1) Při daných geologických poměrech na lokalitě je obvykle doporučováno, aby jednotlivé jímací 

objekty (pokud mají alespoň řádově srovnatelnou hloubku a konstrukci) nebyly od sebe blíže 

než cca 10 m. Při umísťování projektovaných jímacích vrtů (vrtaných trubních studní VS-1 až 

VS-6) bude na konkrétních pozemcích p.č. 267/6-9, 268/1, 268/3 a 270/3 nutno přihlédnout k 

výsledku výběru vhodného místa pomocí telestezické bioindikace nebo geofyzikálního prů-

zkumu. Protože při předběžně uvažované dispozici se nejbližší existující jímací objekty (šach-

tové studny ST-1 až ST-4) budou nacházet ve vzdálenostech cca 35-130 m od nových jímacích 

vrtů VS-1 až VS-6 a protože nové vrty budou do hloubky cca 7 m p.t. zatěsněny cementací, lze 

odstupy nových jímacích vrtů VS-1 až VS-6 od stávajících nejbližších individuálních jíma-

cích objektů považovat s ohledem na budoucí malé odběry za přiměřené a dostatečné.   

2) Hloubka nově projektovaných jímacích objektů (vrtaných studní VS-1 až VS-6) na pozem-

cích p.č. 267/6-9, 268/1, 268/3 a 270/3 bude přizpůsobena úrovni naražené a ustálené HPV u 

každého konkrétního jímacího vrtu, účelu vrtů (individuální zásobování), odstupové vzdálenos-

ti od stávajících jímacích objektů, hloubkám a účelu nejbližších okolních studní, atd. Již v kap. 

4.2. bylo zmíněno, že s ohledem na geomorfologickou pozici řešené rozvojové stavební zóny 

v blízkosti vrcholové části ploché terénní elevace (nadmořská výška terénu v prostoru rozvojo-

vé stavební zóny je cca 506-507 m n.m., vrchol elevace cca 511 m n.m.) a na převýšení řešené 

lokality nad přilehlými profily erozních bází okolo 50-60 m, předpokládáme, že hloubka no-

vých vrtaných studní může při požadavku na dostatečnou vydatnost kolísat v rozmezí cca 30-

60 m. Tuto hloubku považujeme za maximální.      

3) Při využívání nových jímacích objektů (vrtaných studní) VS-1 až VS-6 bude nutno postupo-

vat šetrně a v maximální možné míře hospodárně. Z tohoto důvodu nedoporučujeme 

z objektů realizovat dlouhodobé jednorázové odběry, spojené s dlouhodobým maximálním 

snížením hladiny v každém z nových jímacích objektů (např. souvislé průběžné plnění bazénů 

a jiné dlouhodobé provozní čerpání, dlouhodobé nepřerušované zalévání atd.). Pro tyto účely 

doporučujeme jednorázovou potřebu většího množství vody řešit dovozem (např. bazény), na 

zálivku a závlahu doporučujeme v max. míře využívat srážkové vody zachytávané z okapo-

vých svodů (problematika řešena v kap. 5). Čerpání podzemní vody by mělo být regulováno 

koncovými spínači tak, aby krátkodobé (eploatační) snížení hladiny v každém z  jímacích vr-

tů dosáhlo max. 1/2 (studny na pozemcích p.č. 267/6-7) až 2/3 výšky vodního sloupce (ostat-

ní).  

4) Pro zajištění správné funkce i ochrany nových jímacích vrtů (vrtaných studní) VS-1 až VS-6, 

doporučujeme, aby výstroj, obsyp, těsnění, úprava úvodní šachtice a okolí studny bylo prove-

deno  v souladu s požadavky a doporučeními ČSN 75 5115 – „Jímání podzemní vody“ (detai-

ly uvede prováděcí projekt).   

5) Před zahájením vrtání, po jeho ukončení a před zahájením pravidelného provozního čerpání 

podzemní vody z projektovaných vrtaných trubních studní VS-1 až VS-6 doporučujeme maji-

telům vrtů (případně technickému dozoru) zaměřit hladinu v nejbližší stávajících užívaných  

studnách ST-1 až ST-4 (po dohodě s majiteli) i v nově realizovaných vrtech. Následně během 

úvodního čerpání doporučujeme orientačně měřit časový průběh poklesu hladin v čerpaných 

studnách řady „VS“ i eventuální časový průběh oscilace hladiny v okolních jímacích objektech 

(studny ST-1 až ST-4). Získané hydrodynamické údaje poslouží k upřesnění informací o dy-

namice podzemních vod v řešeném prostoru a v případě potřeby umožní optimalizovat režim 

čerpání.  

6) Doporučujeme, aby maximální krátkodobá odběrová (exploatační) vydatnost při čerpání 

vody ze studní VS-1 až VS-6 nebyla větší než QMAX = 0,5 l.s
-1

.  
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S ohledem na výsledky archivních měření hydrodynamických a hydraulických parametrů                 

v obdobných jímacích objektech v horninách a zeminách v analogické geologické pozici (např. 

Hušpauer M. – Chalupa J., 11/2001, 07/2002, Hušpauer M., 12/2004), lze předpokládat, že při 

uvažovaných běžných a krátkodobých odběrech z jímacích vrtů VS-1 až VS-6 (průměrný odběr z 

každého vrtu  0,01 l.s
-1

, max. předpokládané krátkodobé odběry v řádu do 0,5 l.s
-1

) a při dodrže-

ní odběrových limitů (viz níže – tab.č. 6) nedojde s ohledem na charakter kolektorů k „podstat-

nému“ a s vysokou mírou jistoty ani k postřehnutelnému snížení vydatnosti a k ovlivnění úrovně 

hladiny ve stávajících jímacích objektech v okolí.  

Lze proto konstatovat, že hloubka projektovaných vrtaných studní VS-1 až VS-6 bude 

v souladu s doporučením čl. 4.3.9. citované ČSN 75 5115.  

Umístění studní bude rovněž v souladu s ustanovením § 24a, odst.2, body a) a d) vyhlášky 

č. 269/2009 Sb., kterou se mění vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných technických požadavcích na 

využívání území (vzdálenost přístupové komunikace  i žumpy příp. DČOV od studny bude  > 12 

m – v nejvyšších horizontech se v řešené lokalitě nachází hlinito-jílovité sedimenty kvartéru s pís-

čitou příměsí), které jsou řazeny mezi horniny slabě propustné, dle vyhl. č. 269/2009 Sb. v plat-

ném znění, tedy mezi málo prostupné prostředí).  

Dosah deprese hladiny při čerpání podzemní vody ze studní VS-1 až VS-6 nelze přesně 

stanovit bez provedení čerpací zkoušky, která by simulovala podmínky, jež nastanou při exploataci 

(druh použitého čerpadla – čerpaná vydatnost, doba nepřerušovaného čerpání, konkrétní snížení 

hladiny, rychlost zpětného nástupu atd.). Při velmi orientačním odhadu lze pro snížení hladiny 

v jednotlivé čerpané studni o cca 15-20 m a délku souvislého čerpání max. v řádu několika minut 

až  prvních desítek minut předpokládat při zdejších geologických a hydrogeologických poměrech 

dosah deprese hladiny v řádu prvních dvou desítek metrů (při dodržení odběrových limitů). Směr 

proudění podzemní vody mělké zvodně je na lokalitě cca k ZSZ i VJV,  tj. k drenážním bázím, 

které pro dané území tvoří Radvančický a  Ostrovský potok. 

 

--------------------------------------- 

 

 V případě, že budou akceptovány výše zmíněné návrhy a doporučení, nejsou z hydrogeolo-

gického hlediska k vybudování nových vrtaných studní VS-1 až VS-6 na pozemcích p.č. 

267/6-9, 268/1, 268/3 a 270/3, k.ú. Prostřední Ves žádné  zásadní námitky, a proto povolení  

těchto vodních děl doporučujeme. 

 Využíváním nových vodních zdrojů (jímacích vrtů VS-1 až VS-6) nedojde při dodržení odbě-

rových limitů (návrh – viz níže tab.č. 6) ke kvalitativnímu ani k vydatnostnímu ovlivnění 

zdrojů hromadného zásobování pitnou a užitkovou vodou (v blízkém okolí se žádné takovéto 

zdroje nenacházejí). 

 Využíváním nových vodních zdrojů (jímacích vrtů VS-1 až VS-6) nedojde při dodržení odbě-

rových limitů (návrh – viz níže tab.č. 6) ke kvalitativnímu ani k významnému vydatnostnímu 

ovlivnění zdrojů individálního zásobování pitnou a užitkovou vodou. 

 S odvoláním na všechny výše zmíněné informace doporučujeme, aby z každé jednotlivé pro-

jektované vrtané studny VS-1 až VS-6 na pozemcích 267/6-9, 268/1, 268/3 a 270/3, k.ú. Pro-

střední Ves byl v rámci připravovaného vodoprávního řízení povolen odběr podzemní vody 

ve výši bilancované v kap. 4.1. Přehled limitních hodnot pro odběr podzemní vody z projekto-

vaných studní VS-1 uvádíme v následující tab.č. 6. 
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 Tab.č. 6 : Doporučení limitních hodnot pro odběr podzemní vody z každé jednotlivé projekto-  

               vané vrtané trubní studny VS-1 až VS-6  na pozemcích 267/6-9, 268/1, 268/3 a 270/3, 

               k.ú. Prostřední Ves 

 

MAX. CELKOVÝ DENNÍ ODBĚR  m
3
 0,8 

PRŮMĚRNÝ VTEŘINOVÝ ODBĚR  l.s
-1 

0,01 

MAX. VTEŘ. ODBĚR (Max. odběrová vydatnost) l.s
-1 

0,5 

MAX. MĚSÍČNÍ ODBĚR  * m
3
 30 * 

MAX. ROČNÍ ODBĚR m
3
    280 

 

 POZNÁMKA 

  
* - pomocný ukazatel „max. měsíční odběr“ byl kalkulován jako podíl max. ročního odběru a 

       počtu měsíců v roce (tj. 12 měsíční průměr), který byl vynásoben koeficientem nerovno-

       měrnosti = 1,3. Takto odvozená hodnota bude vyhovovat možným sezónním odběrovým 

       výkyvům (zvýšené odběry v letních měsících, snížené v zimě a pod.), přičemž hlavní uka-

       zatele tj. „max. využitelná vydatnost jímacího objektu“ a „max. roční odběr“ nebudou pře-

       kročeny.   

 

Protože nově projektované vrtané studny VS-1 až VS-1 budou využívány jednotlivě jako 

zdroje individuálního zásobování pitnou a užitkovou vodou pro potřeby novostaveb 6 RD a pro 

závlahu jejich přilehlých pozemků, není krajská hygienická stanice dotčeným orgánem státní 

správy ve smyslu zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, v platném znění. Přesto na 

tomto místě majitelům doporučujeme před používáním vody z jímacích objektů k pitným účelům 

uskutečnit krátkodobé souvislé čerpání vody ze svých studní a na konci čerpacího intervalu pak 

odebrat vzorek podzemní vody na ověření kvalitativních ukazatelů pitné vody dle vyhlášky MZ č. 

252/2004 Sb., kterou se stanoví požadavky na pitnou vodu a rozsah a četnost její kontroly. Odběr 

vzorků doporučujeme svěřit odborné firmě nebo alespoň metodiku odběru konzultovat s akredi-

tovanou laboratoří, která bude analýzy provádět. Rozsah analýz by měl odpovídat přinejmenším 

tzv. krácenému rozboru dle uvedené vyhlášky. Výsledky a případná opatření doporučujeme 

konzultovat s odbornou firmou.  
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5.  HG posudek - Orientační posouzení vsakovacích poměrů v prostoru                       

     řešených pozemků p.č.  267/1, 267/6-9, 268/1-3 a 270/3, k.ú. Prostřední Ves  

     (zadání - viz kap. 1, bod 2)                                                

 
Při orientačním posuzování vsakovacích poměrů v prostoru řešených pozemků p.č. 267/1, 

267/6-9, 268/1-3 a 270/3, k.ú. Prostřední Ves, na nichž je projekčně připravována novostavba 6 

RD, přístupových komunikací a retenční nádrže, bylo postupováno jak dle postupů používaných 

dosud ve stavebně-inženýrské praxi, tak s přihlédnutím k doporučením platné ČSN 75 9010 – 

„Vsakovací zařízení srážkových vod“. S odvoláním na povahu projektovaných RD (malá plocha 

odvodňovaných střech a zpevněných ploch – odhad max. do cca 300 m
2
 na 1 nemovitost) bylo na 

dané lokalitě provedeno orientační HG posouzení vsakovacích poměrů. Jeho hlavním cílem bylo 

poskytnout projekční firmě orientační informace o míře propustnosti nesaturovaných půdních vrs-

tev, jež je vyjádřená hodnotou koeficientu propustnosti (kf), resp. o vsakovací schopnosti hornino-

vého prostředí na dané lokalitě, která je orientačně charakterizována hodnotou koeficientu vsaku 

(kv).    

Pro účely HG posouzení vsakovacích poměrů na řešených pozemcích p.č. 267/1, 267/6-9, 

268/1-3 a 270/3 byly využity  geologické a hydrogeologické informace, které byly získány jednak 

při HG dokumentaci nejbližších domovních studní ST-1 až ST-4 v těsném v. předpolí řešené roz-

vojové stavební zóny (viz příl.č. 2 a kap. 3, tab.č. 3) a dále geologické a hydrogeologické informa-

ce, které byly získány z nově provedené průzkumné jádrové sondy PV-1 (hloubka 3,10 m) vy-

hloubené v s. okrajové části pozemku p.č. 268/2 (situace – viz příl.č. 2, geologická dokumentace – 

viz kap. 3). Hodnoty zmíněných parametrů byly kvalifikovaně odvozeny právě na základě detailní 

geologické dokumentace zemin a hornin zastižených sondě PV-1 a dále pak na základě výsledků 

archivních geomechanických zkoušek analogických typů zemin z kutnohorska, zbraslavicka a 

čáslavska. Vzhledem k požadované orientační povaze posudku a k malé ploše odvodňovaných 

střech a zpevněných povrchů nebyla na lokalitě z úsporných důvodů a z důvodu neúčelnosti pro-

váděna vsakovací zkouška. Pro odvození hodnoty koeficientu vsaku v návaznosti na „ČSN 75 

9010 – Vsakovací zařízení srážkových vod“ byl opět uplatněn princip analogie s výsledky archiv-

ních testů v analogických typech zemin i informace o lokálně problémovém zasakování srážko-

vých vod v okolí. Vsakovací poměry na zájmové lokalitě lze orientačně charakterizovat takto :     

1) GEOLOGICKÉ A HYDROGEOLOGICKÉ INFORMACE :  

 GEOLOGICKÉ INFORMACE 

Z dostupných informací o geologických poměrech v přilehlém okolí, z morfologie terénu a 

především pak z geologické dokumentace sondážního jádra z nové jádrové sondy PV-1 (viz 

kap. 3) lze usuzovat, že v prostoru hodnocených pozemků p.č. 267/1, 267/6-9, 268/1-3 a 

270/3 se od hloubek cca 1,10 m p.t. budou vyskytovat převážně jílovito-prachovito-písčité 

zvětraliny (ELUVIUM) krystalinického skalního podloží s relativně příznivějšími vsako-

vacími vlastnostmi. Dle makroskopického popisu zemin v sondě PV-1 i dle výsledků celé 

řady archivních laboratorních geomechanických zkoušek vzorků analogických typů zemin 

(základní indexové zkoušky), které pro účely IG průzkumů v přilehlém regionu nechala 

v minulosti testovat celá řada geologických firem včetně naší (viz archiv ČGS - GEO-

FONDU) byly zastižené zeminy obvykle klasifikovány jílovito-hlinité silně slídnaté písky 

s úlomky matečných hornin (ve smyslu platné ČSN P 73 1005 - dtto dříve platná ČSN 73 

1001 – materiály v průměru tř. S4-SM+G, resp. tř. siSa až sigrSa dle  ČSN EN 14 688-

14 689). Směrem do podloží tyto zvětraliny budou postupně přecházet do zvětralého a sil-

ně rozpukaného skalního podloží (dvojslídné svory až svorové ruly kutnohorského krysta-

linika), které se v podkvartérní mělké zóně vyznačuje velmi nízkou pevností a je snadno 
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rozpadavé na písek s detritickými úlomky a kameny. Uvedené materiály (eluvium) lze 

vzhledem k významnému podílu písčito-štěrkovité frakce, resp. k intenzivnímu rozpukání a 

snadné rozpadavosti orientačně hodnotit jako prostředí s průměrně příznivými vsakova-

cími schopnostmi a proto pro infiltraci srážkových vod do geologického podloží doporu-

čujeme využít právě tyto horizonty.   

 HPV – pro infiltraci srážkových vod do geologického podloží lze na lokalitě uvažovat jen 

se zeminami v hloubkovém intervalu cca 0,00-2,30 m p.t. (NESATUROVANÁ ZÓNA), 

neboť v průzkumné sondě PV-1 byla již v hloubce 2,30 m p.t. zaznamenána přítomnost 

ustálené HPV. V podobných hloubkách byla ustálená HPV dokumentována i jejím zaměře-

ním v nejbližších domovních studnách ST-1 až ST-4 v těsném v. předpolí řešené plochy 

(viz příl.č. 2 a kap. 3, tab.č. 3).   

2) KOEFICIENT FILTRACE (kf) :  

 U několika desítek archivně testovaných vzorků analogických typů zemin z kutnohorska, 

zbraslavicka a čáslavska (zvětralinový horizont (ELUVIUM) svorů až svorových rul kut-

nohorského krystalinika - dle ČSN P 75 1005 - tř. S5-SC až S4-SM+G) bylo v rámci geo-

mechanických zkoušek v minulosti provedeno i empirické (výpočtové) odvození hodnot 

koeficientů filtrace (kf). Při výpočtech se použilo metody U.S. BUREAU OF SOIL 

CLASSIFICATION (Ch.Mallet, J.Pacquant) a metody dle HAZENA. Výpočtová hodnota 

koeficientu filtrace se pro tyto materiály pohybovala v rozmezí kf = cca 1,10
-6

  až 5,00.10
-5

 

m.s
-1 

(prostředí dosti slabě až mírně  propustné – tř. propustnosti V-IV dle klasifikace J. 

Jetela, 1982). Obdobné hodnoty kf = X,0.10
-6

 až X,0.10
-5 

m.s
-1

 uvádí pro drobnozrnné pra-

chovité písky až písky s podílem hrubší frakce rovněž odborná literatura (např. Mucha I.- 

Šestakov V., 1987, Šimek J.- Jesenák J.- Eichler J.- Vaníček I, 1990).    

Při použití analogie s výsledky archivních geomechanických zkoušek vzorků zemin z širší 

oblasti lze proto se vysokou mírou spolehlivosti předpokládat, že hodnota koeficientu fil-

trace středně zrnitých nesaturovaných písků zvětralinového horizontu s detritickou frak-

cí (tř. S5-SC až S4-SM) se bude pohybovat přibližně okolo  kf = 8,0.10
-6 

m.s
-1

. Na tomto 

místě proto doporučujeme pro uvažované bilanční výpočty související s návrhem způsobu 

likvidace srážkových vod jejich infiltrací do geologického podloží na pozemcích p.č. 

267/1, 267/6-9, 268/1-3 a 270/3, k.ú. Prostřední Ves použít tuto hodnotu koeficientu fil-

trace, která v sobě pro danou lokalitu zahrnuje dostatečný koeficient bezpečnosti.  

3) KOEFICIENT VSAKU (kv) :  

Vzhledem k předpokladu relativně malých objemů infiltrujících srážkových vod (sběrná plocha 

do cca 300 m
2
) nebyla na lokalitě z úsporných důvodu realizována vsakovací zkouška dle me-

todiky uvedené v ČSN 75 9010 – „Vsakovací zařízení srážkových vod“, jejímž výstupem je 

experimentální odvození hodnoty koeficientu vsaku (kv). K odvození hodnoty koeficientu vsa-

ku (kv) pro účely bilančních výpočtů projekce a souvisejícího projekčního návrhu typu a roz-

měrů nově projektovaných podzemních vsakovacích objektů jsme proto použili analogii 

s výsledky archivních experimentů a archivně získaných korelačních vztahů mezi hodnotami kf 

a kv.  

Na tomto místě proto doporučujeme pro zvětralinový horizont (středně zrnité nesaturované 

písky zvětralinového horizontu s detritickou frakcí - tř. S5-SC až S4-SM+G) na řešených po-

zemcích p.č. 267/1, 267/6-9, 268/1-3 a 270/3 při bilančních výpočtech použít hodnotu koefici-

entu vsaku kv = cca 5,0.10
-6

 m.s
-1

, která v sobě pro danou lokalitu zahrnuje přiměřený koefi-

cient bezpečnosti.      
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Tuto hodnotu doporučujeme projekci použít pro modelové bilanční výpočty související 

s případným návrhem typů a rozměrů nově projektovaných vsakovacích objektů (vsakovací 

šachty, vsakovací zářez vyplněný štěrkem, podzemní retenčně infiltrační blokové nebo tunelo-

vé systémy - např. ROHN TUNEL, RONN BLOK, INFILTRATOR, Storm Tech, GEOPLAST 

a pod.).    

 

 

DOPORUČENÍ 

Uvedené vstupní parametry i výše zmíněné geologicko-geotechnické informace a data doporuču-

jeme použít pro :   

 doporučení hloubky vsakovacího objektu – cca 1,3-2,0 m p.t. 

 modelový výpočet vsakovací plochy s propustnými stěnami (čl. 6.2.4. ČSN 75 9010) 

 modelové stanovení retenčního objemu jednotlivých podzemních prostor včetně výpočtu cel-

kového objemu vsakovacích zařízení (čl. 6.2.5. ČSN 75 9010) 

 výpočet doby prázdnění vsakovacích zařízení (čl. 6.2.3. ČSN 75 9010) 

 

Závěrečná diskuse a doporučení 

 Jako vhodné opatření pro vsakování srážkových vod z otevřených parkovacích stání pro osobní 

automobily a ze zpevněných nádvoří na pozemcích p.č. 267/1, 267/6-9, 268/1-3 a 270/3, k.ú. 

Prostřední Ves navrhujeme, aby v rámci projektu byla konstrukce jejich povrchů navržena 

propustná (např. zámková dlažba), což umožní vsakování srážkových vod z těchto ploch „in si-

tu“.  

 Vycházíme-li z projekčního záměru, tj. že v zadních traktech pozemků s RD budou instalovány 

podzemní retenční nádrže o objemu 9 m
3
 k zadržování srážkových vod ze střech nově projek-

tovaných RD (+ retenční nádrž na pozemku p.č. 268/2 k zadržování srážkových vod 

z komunikací) a dále pak z geomorfologických podmínek na lokalitě a ze zjištěných geologic-

kých a hydrogeologických  poměrů, lze na lokalitě doporučit jako vhodné 3 způsoby likvidace 

srážkových vod (níže označeny jako VARIANTA 1 až 3). 

 

VARIANTA 1   

U RD zpětné využití srážkových vod akumulovaných v retenčních nádržích o objemu 9 m
3
 pro 

užitkové účely v RD (oplachová voda v objektech, splachování WC atd.).    

 

VARIANTA 2   

Zpětné využití srážkových vod akumulovaných v retenčních nádržích objemu 9 m
3
 u RD i v re-

tenční nádrži na pozemku p.č. 268/2 formou závlahy a zálivky volných nezastavěných částí po-

zemků p.č. 267/1, 267/6-9, 268/1-3 a 270/3 , k.ú. Prostřední Ves 

Z geologického a HG pohledu se jedná o tzv. mělkou infiltrace (zásak) srážkových vod do geolo-

gického podloží formou závlahy a zálivky  

S přihlédnutím k velikosti nezastavěných vhodných částí řešených pozemků u jednotlivých RD 

(většinou > 800 m
2
) a dále s přihlédnutím k morfologickým poměrům na lokalitě (pozemky 

s generelně jen mírně svažitou morfologií) lze tento způsob likvidace srážkových vod doporučit 

jako optimální, ekologicky nejšetrnější a vysoce účinný. Na tomto místě proto doporučujeme 
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uplatňovat tuto variantu v maximální možné míře a to především v době vegetační aktivity rostlin, 

resp. v období mimo zámrz.  

Mírnou nevýhodou doporučeného způsobu likvidace akumulovaných srážkových vod (VARIAN-

TA 2) zůstává skutečnost, že v době některých zimních měsíců dochází (či může docházet) k pro-

mrzání půdy obvykle do hloubek několika prvních desítek cm. Běžná zámrzná hloubka v zájmové 

oblasti s nadmořskou výškou okolo 500 m n.m. se pohybuje do 0,50 m, jen v případě mimořád-

ných zim může dosahovat až cca 0,80 m (dle dříve užívané  ČSN 73 1001 – „Základová půda pod 

plošnými základy“). Promrznutím půdního povrchu dojde k dočasnému snížení a často i 

k úplnému zamezení vsakovacích schopností zemin kulturní půdní vrstvy.  

V tomto přechodném období proto doporučujeme srážkové vody akumulovat v již zmiňovaných  

nových retenčních nádržích a v příznivějším klimatickém období (mimo zámrz) je pak možno 

uskutečnit opět zásak formou závlahy a zálivky výše zmiňovaných pozemků (objemné nádrže 

umožní velmi dobře časově optimalizovat závlahu a zálivku), nebo je možno srážkové vody likvi-

dovat hlubší infiltrací do geologického podloží (viz níže – VARIANTA 3). 

 

VARIANTA 3   

Hlubší infiltrace (zásak) srážkových vod do geologického podloží prostřednictvím vhodného 

zemního infiltračního systému, který by měl být navržen a vybudován v souladu s doporučeními 

ČSN 75 9010 – „Vsakovací zařízení srážkových vod“ příp. ČSN CEN/TR 12566-2 : Malé čistír-

ny odpadních vod do 50 EO – část 2 : Zemní infiltrační systémy (např. vsakovací šachtice, vsa-

kovací zářezy a pole, vsakovací násypy a pod.) 

 Projektované akumulační (retenční) nádrže o objemu 9 m
3
 a navazující podzemní vsakovací 

objekty pro vsakování srážkových vod ze střech nových RD doporučujeme umístit do zadních 

traktů za objekty RD (schéma - viz příl.č. 3) Doporučujeme, aby vsakovací objekty byly od-

padním potrubím napojeny na bezpečnostní přepad ze zmiňovaných retenčních nádrží o obje-

mu 9 m
3
. Zároveň doporučujeme, aby infiltrační (vsakovací) objekty byl  navržen a následně 

realizován v souladu s doporučeními ČSN 75 9010 – „Vsakovací zařízení srážkových vod“, 

příp. ČSN CEN/TR 12556-2 - Malé čistírny odpadních vod do 50 ekvivalentních obyvatel – 

Část 2 : Zemní infiltrační systémy. 

Pozice vsakovacích objektů by měla vyhovovat doporučením čl. 6.2.3.1. uvedné ČSN, tzn. že 

odstupová vzdálenost či pozice realizovaného vsakovacího objektu (zemního infiltračního sys-

tému) by měla být :   

 > 4 m od nejbližšího objektu obytné zástavby, od okraje komunikace nebo příkopu, 

 > 2 m od sousedící zastavěné plochy, 

 > 10 m od nejvyšší hladiny malých vodních toků, 

 > 3 m od jakéhokoliv druhu stromů, jiných rostlin s rozsáhlým kořenovým systémem a 

zemědělských plodin vyžadující použití lehké mechanizace, 

 mimo vodovodní potrubí a jiná liniová vedení s výjimkou těch, která jsou vyžadována pro 

tento zemní infiltrační systém, mimo přístupové komunikace, příjezdové cesty a zpevněné 

povrchy. 

 Hloubku vsakovacích objektů doporučujeme přizpůsobit geologickým a HG podmínkám na 

konkrétním místě (odhad cca 1,30-2,00 m). Nátokové potrubí pak do těchto objektů doporuču-

jeme zaústit v hloubce cca 0,50 m p.t.   

 Při variantě podzemních vsakovacích objektů doporučujeme do jejich centrálních částí umístit 

monitorovací PVC pažnice o vnitřní světlosti cca 100 mm (případně betonovou šachtu 

s poklopem), která bude zasahovat až na dno jednotlivých objektů a bude vyvedena nad úroveň 
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terénu. V profilu procházejícím drenážní štěrkovou vrstvou bude monitorovací pažnice perfo-

rovaná (štěrbinová nebo vrtaná perforace 1-2 mm), dále až nad úroveň terénu bude plná. Tato 

pažnice (monitorovací šachta) bude sloužit ke kontrole funkčnosti vsakovacích zářezů a 

k jejich odvětrávání.  

 Stěny vsakovacích objektů doporučujeme vyložit separační vodopropustnou geotextilií, která 

bude sloužit k zamezení kolmatace jejich štěrkové výplně (optimálně nehutněná štěrkodrť 

frakce 63 – účinná porozita cca 35%). Štěrkový zásyp by měl zasahovat až nad úroveň nátoko-

vého potrubí. Po překrytí povrchu drenážní vrstvy separační geotextilií je možno nadloží zasy-

pat zeminou. 

 S odvoláním na všechny výše uvedené informace nejsou z hydrogeologického hlediska k vý-

stavbě vhodných vsakovacích objektů v prostoru pozemků p.č. 267/1, 267/6-9, 268/1-3 a 

270/3 , k.ú. Prostřední Ves žádné zásadní námitky, a proto jejich výstavbu doporučujeme ja-

ko podmínečně vhodnou.  

 

 

 

Všechna navrhovaná řešení na likvidaci srážkových vod jsou v souladu se stávajícími trendy 

směřujícími k zadržování srážkových vod v krajině a z hydrogeologického hlediska je jedno-

značně doporučujeme jako vhodná. 

 

------------------------- 

 

Při zásadní změně dispozičního uspořádání stavebních objektů lze údaje a závěry uvedené 

v tomto posudku  použít pouze se souhlasem autorské firmy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V  Kutné Hoře,  03.12. 2021 
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RNDr. M.Hušpauer - GEOSERVIS 
Hornická 209, 284 01 Kutná Hora 

tel. 327 515097 

  Příloha č.           1 

  Měřítko     1 : 5 000 

Akce : PROSTŘEDNÍ VES            

- Rozvojová stavební zóna 

  pro 6 RD, retenční nádrž  

  a obslužnou komunikaci                            

Název : Přehledná topografická mapa širšího území s orientačním 

             vyznačením pozice řešené lokality     

Zakáz. č.: 2021 10 22                

                (HG posudek) 

Datum :  29.11. 2021 Objednatel : Obec Bohdaneč, č.p. 97, 

285 25 Bohdaneč    

Kraj :  Středočeský Katastr. území : (606 146) 

Prostřední Ves 

Zpracoval : RNDr. M. Hušpauer 

Zdroj : http://cuzk.cz/ 
 

Řešená rozvojová stavební zóna pro 6 RD, retenční nádrž a obslužnou 
komunikaci na pozemcích p.č. 267/1, 267/6-9, 268/1-3 a 270/3,                         

k.ú. Prostřední Ves  

http://cuzk.cz/
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  Příloha č.           2 

  Měřítko     1 : 1 000 

Akce : PROSTŘEDNÍ VES            

- Rozvojová stavební zóna 

  pro 6 RD, retenční nádrž  

  a obslužnou komunikaci                            

Název : Soutisk pozemkové situace a ortofotomapy s vyznačením 

       pozic řešených pozemků p.č. 267/1, 267/6-9, 268/1-3 a 270/3, 

       průzkumné sondy PV-1, dokumentovaných domovních studní 

       ST-1-4 a schématické pozice proj. vrtaných studní VS-1-6     

Zakáz. č.: 2021 10 22                

                (HG posudek) 

Datum :  29.11. 2021 Objednatel : Obec Bohdaneč, č.p. 97, 

285 25 Bohdaneč    

Kraj :  Středočeský Katastr. území : (606 146) 

Prostřední Ves 

Zpracoval : RNDr. M. Hušpauer 

Zdroj : http://cuzk.cz/ 

 

PV-1 (506,69 m n.m.)/hl. 3,10 m 
HPV : 2,35 m p.t. 

 

Řešená rozvojová stavební zóna pro 6 RD, retenční nádrž a obslužnou 
komunikaci na pozemcích p.č. 267/1, 267/6-9, 268/1-3 a 270/3,                         

k.ú. Prostřední Ves  

ST-3  – DESKA  :   0,00 m 
             TERÉN  :  -0,35 m 
             DNO      :  -4,60 m 

HPV  - 25.11. 2021  : -2,43 m p.t.        

ST-2  – DESKA  :   0,00 m 
             TERÉN  :  -0,40 m 
             DNO      :  cca -4,50 m 
HPV  - 25.11. 2021  : cca -2,25 m p.t.        

ST-1  – DESKA  :   0,00 m 
             TERÉN  :  -0,35 m 
             DNO      :  -6,55 m 
HPV  - 25.11. 2021  : -2,30 m p.t.        

ST-4  – DESKA  :   0,00 m 
             TERÉN  :  -0,45 m 
             DNO      :  NEPŘÍSTUPNÁ 
HPV  - 25.11. 2021  : NEPŘÍSTUPNÁ   

VS-1 

VS-2 

VS-3 

VS-4 

VS-5 

VS-6 

http://cuzk.cz/
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  Příloha č. 3 

  Měřítko      

Akce : PROSTŘEDNÍ VES            

- Rozvojová stavební zóna 

  pro 6 RD, retenční nádrž  

  a obslužnou komunikaci                            

Název : Zastavovací situace – Orientační návrh                 

Zakáz. č.: 2021 10 22                

                (HG posudek) 

Datum :  29.11. 2021 Objednatel : Obec Bohdaneč, č.p. 97, 

285 25 Bohdaneč    

Kraj :  Středočeský Katastr. území : (606 146) 

Prostřední Ves 

Zpracoval :  Převzato od objednatele 

 

http://mapy.geology.cz/geocr_50/
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Hornická 209, 284 01 Kutná Hora 

tel. 327 515097 

  Příloha č. 4 

  Měřítko     cca 1 : 15 120 

Akce : PROSTŘEDNÍ VES            

- Rozvojová stavební zóna 

  pro 6 RD, retenční nádrž  

  a obslužnou komunikaci                            

Název : Digitální geologická mapa širšího okolí zájmové lokality                           

              s vysvětlivkami                                                                               

             (výřez mapového listu 13-34 Zruč nad Sázavou v měř.                         

              1 : 50 000  - zvětšeno do měř. 1 : 15 120)   

Zakáz. č.: 2021 10 22                

                (HG posudek) 

Datum :  29.11. 2021 Objednatel : Obec Bohdaneč, č.p. 97, 

285 25 Bohdaneč    

Kraj :  Středočeský Katastr. území : (606 146) 

Prostřední Ves 

Zpracoval : ČGÚ,                                           

Zdroj : http://mapy.geology.cz/geocr_50/  

Řešená lokalita 

http://mapy.geology.cz/geocr_50/
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  Příloha č.           5 

 Měřítko     1 : 50 000 

Akce : PROSTŘEDNÍ VES            

- Rozvojová stavební zóna 

  pro 6 RD, retenční nádrž  

  a obslužnou komunikaci                            

Název : Základní vodohospodářská mapa širšího okolí zájmové                

             lokality s vyznačením OP vodních zdrojů                                 

             (výřez listu 13-34 Zruč nad Sázavou) 

Zakáz. č.: 2021 10 22                

                (HG posudek) 

Datum :  29.11. 2021 Objednatel : Obec Bohdaneč, č.p. 97, 

285 25 Bohdaneč    

Kraj :  Středočeský Katastr. území : (606 146) 

Prostřední Ves 

Zpracoval :  

VÚV T.G. Masaryka, Praha 

Zdroj :  http://heis.vuv.cz/ 

Řešená lokalita 

http://heis.vuv.cz/
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  Příloha č.           6 

  Měřítko      

Akce : PROSTŘEDNÍ VES            

- Rozvojová stavební zóna 

  pro 6 RD, retenční nádrž  

  a obslužnou komunikaci                            

Název : Fotodokumentace   

Zakáz. č.: 2021 10 22                

                (HG posudek) 

Datum :  29.11. 2021 Objednatel : Obec Bohdaneč, č.p. 97, 

285 25 Bohdaneč    

Kraj :  Středočeský Katastr. území : (606 146) 

Prostřední Ves 

Zpracoval : 

M. Hušpauer 
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Foto č. 2-3 : Hloubení průzkumné jádrové sondy PV-1 (hl. 3,10 m) elektrickou vibrační  soupravou WACKER 

             EH 230/23 s pákovým adaptérem na vytahování sondážního soutyčí s jádrovkou                      

             (průměr sondy 70-32 mm – foto 25.11. 2021)    

PV-1 
 

PV-1 
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Foto č. 4-5 : Dokumentované domovní studny ST-1 (RD č.p. 28) a ST-2 (RD č.p. 18)                                    

              (foto 25.11. 2021)    

ST-2 

ST-1 
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Foto č. 6-7 : Dokumentované domovní studny ST-3 (RD č.p. 33) a ST-4 (RD č.p. 35)                                    

              (foto 25.11. 2021)    

ST-4 

ST-3 


