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DŮVODY VZNIKU AKTIVITY 

„RENESANCE VODÁRENSKÉ 
HYDROGEOLOGIE“ 

A JEJÍ ZÁKLADNÍ ÚKOLY



PŘÍKLAD PRVNÍ:

OBNOVA GRAVITAČNÍCH JÍMACÍCH ÚZEMÍ 
V ČESKÉM RÁJI A VE SLAVKOVSKÉM 

LESE



Český ráj - Turnovsko







DLE ZACHOVANÉ DOKUMENTACE BY ZDE 
MĚLO BÝT ŠEST PRAMENNÍCH JÍMEK A 
100 – 200 METRŮ JÍMACÍCH ZÁŘEZŮ A 

SVODNÝCH ŘADŮ.

A ÚKOL PRO HYDROGEOLOGY? 

ZPRACOVAT PROJEKT OBNOVY JÍMACÍHO 
ÚZEMÍ















Nástavce na čisticí potrubí v kombinaci    
s vysokotlakou tryskou







Výsledkem je cca návrh na rekonstrukci 
cca 600 m jímacích zářezů a svodných 

řadů a 6 pramenních jímek v celkovém 
nákladu cca 5 milionu Kč



Slavkovský Les













Obnova jednoho z jímacích území 
stála 8 milionu Kč



PŘÍKLAD DRUHÝ:

JÍMACÍ ÚZEMÍ LITÁ 

PROJEKT ELIMINACE OHROŽENÍ NEBO 
NEGATIVNÍHO OVLIVNĚNÍ REŽIMU 

PODZEMNÍCH VOD VRTY PRO VYUŽITÍ GTE, 
VRTANÝMI STUDNAMI, PRŮZKUMNÝMI VRTY 

A JINÝMI HLUBŠÍMI OBJEKTY













Pro každou obec je zpracován
List obce

- uvedena vždy geologie a hydrogeologie 
území
- geologické řezy
- mapa rizikových oblastí
- parametry průzkumných a stavebních 
objektů spojených se zásahem do 
svrchnokřídových sedimentů



List obce Dobruška











Klíčovou část Listu obcí tvoří 
přípustné parametry prací 

spojených s hlubším 
zásahem do horninového 

prostředí





A takovéto jsou například 
limity pro oblast O-2, kde je 
zachována tlaková zvodeň 

kolektoru B









Tyto metodické podklady jsou 
veřejně přístupné a postupně se 
dostávají jako listy opatření  do 

Plánu oblasti dílčích povodí



Děkuji za pozornost, ale závěrem 
ještě drobná ukázka toho, jak        

v hydrogeologii může být všechno 
jinak. Když ale máte štěstí….. 

Svatopluk Šeda
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