
historií země  
za dva dny



Jak nám vyrostly  
Železné hory?

Železnohorský zlom je součástí zlomů tzv. 
labské linie, které se táhnou ve směru 
sz – Jv. aktivován byl během tzv. saxonské 
tektogeneze jako důsledek deformací 
vzniklých během alpinského vrásnění.

ložisko Chvaletice je v současnosti využíváno 
jako úložiště elektrárenského popílku. místy 
lze ale nalézt i původní rudninu.

ve svahu nad obcí 
Běstvina byl do poloviny 
90. let otevřený baryto-
fluoritový důl.

Baryt.

sádrovec.

Fluorit.

vysoký obsah pyritu v břidlici způsobuje  
typické páskování.

Podél železnohorského zlomu se nacházejí 
teplotně a tlakově deformované horniny. 
typickým příkladem je rula. k dalším patří 
například amfibolity, ale i zcela deformované 
roubíkovitě se rozpadající opuky.

Příklad teplotních a tlakových deformací 

neporušená vrstva

plastická deformace, tzv. budiny

zcela deformované vrstvy
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zvýšení teploty a tlaku v hornině 
způsobuje reaktivaci některých 
prvků a přeměnu jednoho 
minerálu v druhý. díky tomu se 
podél železnohorského zlomu 
nachází řada rudních ložisek. tím 
největším je pyrit-manganové 
ložisko Chvaletice.
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Pradávné soPky, ledy a Život 
v ŽeleznýCh horáCh

v prvohorách se objevuje 
i skupina ostnokožců. 
zajímavým zástupcem  
jsou tzv. lilijice.

Život v prvohorách je úzce spjat 
s trilobity. Jejich existence je vázána 
právě na toto období. klasickou 
oblastí jejich výskytu je Barrandien, 
ale ani Železné hory nezůstávají 
v tomto směru pozadu.

nejrozšířenějšími sedimenty jsou tzv. 
klastika, tedy horniny složené z různě 
velkých úlomků. typickou řadu tvoří 
v případě Železných hor břidlice – křemenec 
– slepenec. dalším příkladem je vápenec, 
který vzniká činností organismů.

Jediným místem 
v Železných horách, 
kde lze nalézt 
polštářové lávy je 
Přírodní památka 
skalka u sovolusk.

Jedním z prvních důkazů existence života na zemi 
jsou stromatolity (páskované bochníkovité útvary, 
které vznikly činností sinic a baktérií). klasické 
ukázky pocházejí z kokšína u mítova (Plzeňsko). 
v Železných horách nalézáme struktury, které jsou 
stromatolitům velmi podobné. oba výskyty jsou 
úzce spojeny s existencí příbřežního a mořského 
vulkanismu, díky němuž nastaly podmínky vhodné 
pro jejich vznik. 

dodnes žijící stromatolity 
lze nalézt např. u pobřeží 
austrálie. 
Publikováno se souhlasem autora
Adolfa Absolona

lilijice se nacházejí  
i v Železných horách,  
konkrétně v lomu 
Prachovice. tento rod 
je zajímavý tím, že měl 
speciální plovací orgán, 
tzv. lobolit, který sloužil 
k pohybu nade dnem.

vápencový lom v Prachovicích je pozůstatkem 
prvohorního moře, konkrétně na hranici  
dvou období – siluru a devonu. tato hranice  
je definována tzv. stratotypem  
prachovického souvrství.

Publikováno se souhlasem autora Adolfa Absolona

v případě, že dojde 
k sopečným výlevům 
do vodního prostředí, 
vzniknou vlivem rychlého 
tuhnutí okrajových partií 
bochníkovité či polštářovité 
útvary, tzv. polštářové lávy. 

Publikováno se souhlasem autora  
Adolfa Absolona



lámání Žul  
v ŽeleznýCh horáCh

v průběhu čtvrtohor (kvartéru) docházelo 
a stálé dochází ke specifickému zvětrávání 
některých žulových masivů. zvětrávání se 
prioritně přizpůsobuje puklinovému systému 
v hornině a od okrajů každého bloku postupuje 
do středu. vznikají tak balvanovité až dokonale 
kulovité útvary a okolní písčitý materiál.

lom Ctětínek je jedním z činných lomů 
na území geoparku, kde lze spatřit celý proces 
od těžby suroviny, po její zpracování do podoby 
kamenických výrobků.

extrémním příkladem zvětrávání žul za spe-
cifických podmínek je kaolinit. Při bližším 
pohledu je patrné základní minerální složení 
žul. kromě křemene se ostatní minerály zcela 
přeměnily či rozpadly. tento typ zvětrávání je 
typický pro tropickou oblast.

žula

detail

výbrus

není žula jako žula. 
Granitoidní horniny se liší 
svou podobou podle toho, 
jaké mají chemické složení 
a podle toho, za jakých 
podmínek a z jakého zdroje 
vznikly. mění se u nich nejen 
zrnitost a obsah jednotlivých 
minerálů, ale také barva.
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Žuly, obecně granitoidní horniny, spadají do hlubinných vyvřelin. 
na této ukázce jsou zachyceny jejich různé podoby (číslo 1 – 8)  
Publikováno se souhlasem autora Adolfa Absolona

křídové moře a Život v něm

v druhohorách tvořila centrální 
část Železných hor souš. díky 
tomu se nám zde zachovala řada 
lokalit, kde lze dokumentovat 
jev zvaný transgrese. obecně se 
jedná o postup břežní linie smě-
rem na pevninu, tedy o vzestup 
hladiny a zaplavování souše. Jak 
vypadá transgrese ve větším 
měřítku je patrné na lokalitě 
na skalách, v menším měřítku 
pak transgresi zachycuje řez 
vrtným jádrem.

Pestrost prostředí vede i k varia-
bilitě života. v okolí Železných hor 
jsou paleontologické záznamy jak 
o otevřeném moři, tak o okrajo-
vých partiích moře, tzv. příbojo-
vých zónách. na tomto snímku 
jsou tzv. ramenonožci, skupina, 
která dnes přežívá v tmavých 
mořských hlubinách.

existenci blízkého pobřeží 
lze dokumentovat jednak 
sedimenty příbojové zóny, 
ale také nálezy suchozem-
ské flóry. v tomto případě 
se jedná o kus zkameně-
lého dřeva z lomu Přibylov. 
tento kus je zajímavý tím, 
že po té, co spadl do vody, 
byl osídlen vrtavými mlži. 
důkazem toho jsou kruho-
vité útvary na povrchu.

nález této křídové ryby 
svědčí o prostředí s klidnou 
sedimentací v relativně 
teplých mořích.

ostny ježovek včetně 
zbytku skeletu 
a živočišná houba.

ukázky lokalit podobného stáří, které 
však dokumentují rozdílná prostředí.

střemošice

Přibylov

na skalách

Chrtníky

Podhůra

litofaciální mapa 
křídových usazenin 
v okolí Železných 
hor, která vyjadřuje 
variabilitu zdánlivě 
jednotného území 
na velmi malé ploše.
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klasickým zástupcem relativně 
klidnější příbřežní zóny jsou 
ježovky. Často se však zachová-
vají pouze jejich ostny.

v Chrtníkách lze velmi vzácně nalézt 
i křídové stromatolity.



Pohled z křídovýCh sChodů 
k mladým soPkám u luŽe

výchozy vrstev schodovitě uspo-
řádaných křídových sedimentů 
(kuesty) jsou tvořeny většinou 
zvětráním odolných hornin – 
opukou a pískovcem. opuka je 
tvořena usazeným a druhotně 
zpevněným prachem, což 
dokladu je klidnou sedimentaci 
v mořském prostředí.

klasické a již dlouho 
popisované výchozy 
se nacházejí přímo 
na hradě košumberk 
a v jeho sklepení. 
Jedná se převážně 
o čediče (bazalty).

v oblasti Železných hor se dnes už nemůžeme setkat s aktivními projevy vulkanismu, nicméně např. v oblasti 
západočeských lázní to možné je. ke klasickým projevům patří výrony horkých pramenů (např. vřídlo v karlových 
varech), případně náznaky bahenních sopek (soos u mariánských lázní). klasické bahenní sopky o velikosti prvních 
desítek metrů lze nejblíže spatřit na ukrajinském poloostrově krym. 

zcela nové poznatky 
přinesly stavební práce 
na vrchu Chlumek, kde 
byly odhaleny klasické 
čedičové sloupy 
(varhany). Jedná se 
o přednostní deformaci 
horniny v důsledku 
rychlého tuhnutí.

vedle čedičových varhan 
byly na Chlumku objeveny 
i velké koncentrace tzv. 
plášťových peridotitů, tedy 
hornin, které pocházejí až ze 
zemského pláště.

Plášťové peridotity jsou 
dominantně tvořeny mine-
rálem olivínem. ten může 
být v ideálním případě využit 
i jako šperkařská surovina.

mikrofotografie opuky zachy-
cuje „změť“ úlomků křemene, 
karbonátů a jehlic mořských 
hub a schránek foraminifer.

detailní pohled na opuku zachycuje stopy 
po činnosti organizmů (ichnofosilie).

Pískovec je tvořen opracovanými zrny 
křemene, tmelenými různými minerály 
jako karbonát, křemen, či kaolinit. díky své 
odolnosti vytváří pískovec v krajině elevace.

detailní pohled na pískovec ukazuje 
opracovaná drobná zrna křemene a zrníčka 
zeleného minerálu – glaukonitu, který 
indikuje mořské prostředí.

na mikrofotografii pískovce jsou detailně 
zachycena oválná zrna křemene a zele-
ného glaukonitu.

rčení, že není „vrstva jako vrstva“ je doku-
mentováno na výchozech opuky u Přibylova 
a slínovců u střemošice. vrstvy pevné opuky 
v lomu Přibylov dosahují mocnosti až 2 m, což 
dokladuje stálé podmínky při jejich utváření.

na střemošické stráni malé mocnosti 
rozpadavých prachovců a slínovců dokumentují 
rychlé změny při jejich tvorbě, prach je střídán 
v určitých cyklech vápnitým jílem. Jedná se 
o doklad klimatických změn s amplitudou prvých 
deseti tisíc let.

z geologického hlediska jsou zcela výjimečnou 
lokalitou vrch Chlumek a vrch, na kterém stojí 
zřícenina hradu košumberk. Jedná se o projevy 
nejmladšího, tzv. neoidního vulkanismu. tyto 
projevy jsou zároveň nejjižnější na území celé 
České republiky.

oblast infiltrace

oblast akumulace

oblast přírodního 
(umělého) odvodnění

oblast proudu 
podzemních vod

kde a Jak se tvoří
Podzemní vody

výchoz ohebských  
rul u sečské přehrady.

opuka v lomu 
Přibylov.

Glaukonitické pískovce, 
cenoman, Škrovád.

výchozy grafitických 
vápenců a „mramorů“ 
v lomu Prachovice.

Páterova jeskyně 
s krápníkovou výzdobou.
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výchoz opuk, jílovců a pískovců ve zderazi 
(hranice bělohorského a korycanského 
souvrství stáří spodní turon – cenoman)

Opuka – vápnito-písčitý prachovec z lomu  
Přibylov u Skutče

Mikrofotografie opuky s úlomky spongií, 
křemene a kalcitu (63× zvětšeno)

Opuka, SCAN, kalcifikace v prachové hmotě  
(1 010× zvětšeno)

Písčitý jílovec až jíl s rostlinným zuhelnatělým 
detritem, Doly u Luže, báze perucko- 
-korycanského souvrství 

Mikrofotografie glaukonitického jílovce, báze 
spodního turonu, Zderaz (80× zvětšeno)

Glaukonitický jílovec, SCAN, kalcit, jílové 
minerály (4 500× zvětšeno)

Pískovec cenomanského stáří (Zderaz)

Mikrofotografie glaukonitického pískovce, 
Zderaz (32× zvětšeno)

Pískovec, SCAN, zrna křemene, je patrná 
pórovitá struktura sedimentu (300× zvětšeno)

KOLEKTOR B – opuky spodnoturonského stáří

B

a/B

a

ProPustnost (Pórovitost) Puklinová Průlinová  krasová

Blokdiagram čáslavského okolí
(Culek, 1939).

KOLEKTOR A – pískovce cenomanského stáří MEZILEHLÝ IZOLÁTOR A/B – písčitý jíloveca/B



o Čem vyPrávěJí Prameny

tektonicky založený pramenní 
vývěr P-40 v Podlažicích, 
stav k roku 1954. vydatnost 
pramene kolísala v rozmezí 
30 l/s – 80 l/s. 

Poutní kaple sv. anny 
u skutče je postavena v místě 
vrstevního pramene z opuk 
spodnoturon ského stáří. 

Pramenní vývěr v údolí 
svatoanenského potoka 
v patě výchozu opuk spodního 
turonu.

Prameny jsou místa, kde podzemní voda 
přirozeně a volně vyvěrá na zemský povrch 
(nebo pod vodní hladinou). Podzemní voda 
putuje propustnými horninami a vytéká 
v nejnižších místech (např. v údolích), nebo 
přetéká v místech, kde narazí na nepropustné 
překážky, nebo také vystupuje vzhůru působe-
ním přetlaku vody. 

Podle toho se rozeznávají prameny sestupné, 
výstupné a přelivné. dále se prameny dělí 
podle charakteru cesty vody v horninovém 
prostředí (např. puklinové, vrstevní, zlo-
mové, krasové).

sestupné prameny  
(pramen je nejnižším bodem vodního sloupce):

   vrstevní (voda proudí nakloněnou propustnou 
vrstvou nad nepropustnou vrstvou ve směru 
jejího sklonu a v místě jejího porušení erozí 
volně vytéká)

   suťové (voda proudí sutí ležící na nepropustné 
hornině a volně vytéká pod svahem)

   smíšené (voda vytéká v podobě suťového pra-
mene, napájeného jiným pramenem, zakrytým)

výstupné prameny  
(nejnižší bod vodního sloupce je pod úrovní pra-
mene, vývěr je důsledkem tlaku přetékající vody):

   vrstevní (voda stéká pod povrchem po nepro-
pustné vrstvě, která se stáčí směrem vzhůru)

   zlomový (voda proudí po puklinách a v mís-
tech, kde je hornina porušena zlomem, 
vystupuje vzhůru)

   artéský (voda se vsakuje a hromadí v pánvovitě 
uložených propustných vrtvách, které jsou v cen-
tru pánve překryty nepropustnými vrstvami) – 
většinou se otvírá uměle (vrtáním)

Přelivné prameny  
(voda se hromadí v pánvovitě uložených vrstvách  
a začne přetékat, když dosáhne okraje vrstev, které 
vystupují na povrch):

   krasový pramen (napájí ho voda vytékající  
z jeskynních prostor)
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výtok infiltrované vody 
na puklině ohebských rul 
pod zříceninou hradu oheb.

Puklinový pramen kapalice 
o vydatnosti 3 l/s, který  
je sledován ČhmÚ. odvodňuje 
pískovce cenomanu  
v oblasti infiltrace.

Pramenní vývěry v korytě 
měrkovského potoka u Jenišovic, 
které odvodňují prachovce 
střednoturonského stáří. 
souhrnná vydatnost vývěrů se 
pohybuje kolem 25 l/s a indikuje 
oblast přírodního odvodnění dílčí 
části hydrogeologického rajonu 
Chrudimská křída.

výtok infiltrované vody z tek-
tonicky porušených krasových 
vápenců v Prachovicích.

tektonicky založená skupina 
pramenů nadymač odvodňuje 
rozsáhlé území s výchozy 
opuk turonského stáří. vydat-
nosti pramenů se pohybují 
v rozmezí 60 l/s – 100 l/s.

Přírodní odvodnění opuk 
vraclavského hřbetu u kostela 
sv. mikuláše.

1

2

3
4

6

5

Publikováno se souhlasem autora Adolfa Absolona
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historie a druhy vrtů  
(převzato z publikace Vrty v geologické praxi, 
Ďurica – Suk, 2011)

1)  pravěk – otvory do zemin za účelem získání 
vody, prováděné oštěpy a „čerpané“ stébly

2)  Čína, dynastie Čou (1025 – 256 př. n. l.) – 
vrty na solanku, zemní olej – ropu, prováděné 
vrtáním „na laně“

3)  evropa – Francie, hrabství artois (1126) 
– artéské vrty, prováděné vrtáním „na laně“

4)  anglie (1801) – vrtání na tyčích a na jádro

5)  usa (1859) – vrtání pomocí parního stroje 

6)  Švédsko (1864) – vrtání systémem rotary

PouŽití vrtů 

1)  geologické mapování – do 100 m

2)  provozní vrty (na vodu, indikační, 
monitorovací, vtláčecí, sanační, pro tepelná 
čerpadla) – do 1 000 m

3)  vrty na ropu a plyn – do 6 000 m

4)  výzkumné vrty – do 10 000 m

vyuŽití monitorovaCíCh vrtů 
Pro sledování reŽimu PodzemníCh  
vod (vertikální zonálnost)

dosaŽené hlouBky

ve světě

 1 000 m.........1871 u Berlína (Německo) 
 2 000 m.........1893 u Paruschovitz (Německo) 
 9 101 m.........1994 Bavorsko  
 12 607 m.........1992 Kola (Rusko)

v Čechách a na moravě

 1 425 m.........1912 Frenštát 
 6 506 m.........1978 Jablůnkov

vrty – základní metoda 
GeoloGiCkého Poznání

výron artéské vody z hloubky  
313 m, akciový pivovar  
Pardubice (1924).

artéský pramen v lázních 
Bohdaneč, naražen v hloubce 
347 m (1914).

vrtání na ropu ve staré Číně.

vrtná souprava na parní 
pohon s vrtným nářadím.

stolany. hloubení 
mapovacího 
a monitorovacího 
vrtu Pvm-1.

rotačně-příkle-
pová souprava 
při hloubení 
monitorovacího 
vrtu Pr-2 v Pra-
chovicích.

hloubení 
jímacího vrtu 
v-3B ve stola-
nech na jímání 
cenomanské 
zvodně.

hloubení vrtu 
pro tepelné 
čerpadlo 
u rodinného 
domu ve spojilu 
u Pardubic.

současný 
nejvýznamější 
výzkumný  
hlubinný vrt 
na světě (ktB 
– 9 101 m, 
německo).

Popis vrtného 
jádra z vrtu 
Pvm-1.

vzorkovací 
zkoušky 
na monitorovacím 
vrtu sn-1a 
v doubravicích.

valivé dláto 
pro hloubení 
vrtu v-3B 
ve stolanech.

hloubení 
výzkumného 
vrtu o hloubce 
400 m u Běchar 
na Jičínsku.

výzkumná 
vědecká vrtná 
loď Chikyu.

solný var v německých lázních nauhelm.

holice v Čechách, výzkumný 
vrt, prouhloubení starého vrtu 
do hloubky 368 m (rok 1958).

Graf časového průběhu hladiny  
na vrtu sn-1a (kolektor B) –  
hloubka 42 m

Graf časového průběhu hladiny  
na vrtu sn-1 (kolektor a) –  
hloubka 83 m

Průzkumné vrty monitorovaCí vrty Provozní vrty výzkumné vrty výzkumné vrty

Průzkumné vrty monitorovaCí vrty Provozní vrty Provozní vrty výzkumné vrty



historie a souČasnost  
Jímání PodzemníCh vod 
na svazíCh ŽeleznýCh hor

Celý severovýchodní okraj Železných hor 
od Nových Hradů až po Chvaletice je z geo-
logického hlediska transgresním okrajem 
české křídové pánve. Kombinace výchozů 
pískovců a opuk o mocnosti 40 m – 100 m 
a jejich tektonické porušení vedla ke vzniku 
dílčích hydrogeologických struktur, ze kte-
rých je souhrnně odebíráno kolem 150 l/s 
podzemní vody. 

Z historického hlediska a z hlediska velikosti 
odběrů podzemních vod je nejvýznamnější 
tzv. podlažická deprese. Jedná se o pán-
vovitou, tektonicky omezenou oblast mezi 
městem Chrast a obcí Podlažice, jejíž výplň 
tvoří pískovce a opuky cenomanského až 
spodnoturonského stáří.

Počátky vodárenské tradice se datují k roku 
1662, kdy byla povolena výstavba zámec-
kého vodovodu a zámecké vodárenské věže. 
V roce 1883 byla odvrtána prvá artéská 
studna pro zásobování města Chrast. V roce 
1908 byl navrtán „vydatný artéský pramen“, 
který poskytoval 15 l/s při výtlačné výšce 
8 m. Na přelomu 50. a 60. let minulého 
století byl uskutečněn komplexní hydrogeo-
logický průzkum, jehož cílem bylo získání 
velkého množství kvalitní podzemní vody 
pro aglomeraci Pardubice. Bez nadsázky 
můžeme hovořit o počátcích moderní 
hydrogeologie v Čechách. 

Na jihozápadní straně Železných hor 
je od Krucemburku až po Třemošnici 
vyvinut úzký pruh sedimentů ve vývoji 
pískovců (cenoman), slínitých pra-
chovců a pískovců (spodní a střední 
turon). Protáhlý tvar území předurčil 
název geologické struktury – Dlouhá 
mez. Od tělesa Železných hor jsou 
sedimenty odděleny více než 40 km 
dlouhým železnohorským zlomem 
směru severozápad – jihovýchod. Řada 
příčných zlomů kolmých na železnohor-
ský zlom člení Dlouhou mez na samo-
statné celky – kry. 

Systém podélných a příčných zlomů 
podmínil výskyt řady pramenních vývěrů, 

které byly ve 30. až 40. letech minulého 
století firmou Chmelík podchyceny pra-
menními jímkami, štolami a galeriemi. 
Ty tvoří z vodárenského hlediska ojedinělý 
systém technicky velmi dobře zacho-
valých jímacích objektů – bez nadsázky 
se jedná o technické památky. 
K typickým ukázkám patří jímací území 
Horní Studenec a Podmoklany (zdroje 
Sušárna, Kostel, MNV, Štola u úpravny), 
kde délka štol a galerií se průřezem 
chodeb 1,0 m × 1,5 m místy dosahuje až 
50 m. Gravitačně převáděnou podzemní 
vodou je zásobována Chotěboř a Havlíč-
kův Brod a v posledním období i Hlinsko. 
Systém poskytuje až 80 l/s kvalitní 
podzemní vody.

Chrašice – lázně  
(artéská studna).

Chrašice – lázně.

Podlažice – vrt s-2  
(1941).

něcovy prameny. 
Pramenní jímka.

Čelba v opukách ve štole 
s pramenními vývěry.

Podlažice – odpouštění  
vrtu v-2 (dr. zima, 1956).

vodní zdroj – štola kostel.

odvod pramenních 
vývěrů ve štole.

letecký pohled na obec  
horní studenec.

Podlažice – jímací 
území vak Chrudim.

historie Jímání PodzemníCh vod na sv. okraJi ŽeleznýCh hor

Jímání PodzemníCh vod na Jz. okraJi ŽeleznýCh hor

1 2

tektonicky založené údolí potoka 
novohradka, ve kterém je vybudováno 
jímací území luže-košumberk s vrtem 
ko-2, v oblasti výchozů pískovců 
cenomanu vyvěrá pramen kapalice.

Pramen kapalice se nachází 
v oblasti tvorby podzemních vod 
cenomanské zvodně. 

Jak se mění kvalita vody

3 4

5 6

nad luží se vypíná vraclavský hřbet 
s typicky kuestovitou stavbou. 
ve výchozech spodnoturonských opuk 
byl vybudován monitorovací vrt  
sn-1 doubravice.

monitorovací vrt sn-1 doubravice. 
vrt je situován v oblasti proudu 
cenomanské zvodně a infiltrace 
spodnoturonské zvodně.

Jímací území měrkovec u Jenišovic.  
typická ukázka lokality, ve které 
dochází k přírodnímu odvodnění 
střednoturonských opuk 
a prachovců.

Jímací území Podlažice, ve kterém 
dochází k umělému odvodnění pís-
kovců a opuk cenomanu a spodního 
turonu. za jímacím územím Podla-
žice se nachází oblast akumulace 
křídových vod s pomalým oběhem 
(vrt sn-5 Blansko). 

Blansko, monitorovací vrt sn-5. 
vrt je situován v oblasti akumu-
lace křídových vod s pomalým 
oběhem, s artéským režimem.
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R Kc Kt1 Kt2
Kt3

R krystalinikum
Kc svrchní křída – cenoman (pískovce)
Kt1 svrchní křída – spodní turon (opuky)

Kt2 svrchní křída – střední turon (opuky, slínovce)
Kt3 svrchní křída – svrchní turon (jílovce, slínovce)

Geologický profil od pramene kapalice u nových hradů (oblast infiltrace 
cenomanských vod) po Blansko (oblast akumulace cenomanských vod).

horizontální zonálnost kvality vod cenomanské zvodně od pramene kapalice po vrt sn-5 Blansko.

Vrt 
SN-1 
Doubravice

Vrt 
KO-2 
Luže

Ca-hCo
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4
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Ca-na-hCo
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3
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Ca-hCo
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Celková 
mineralizace: 
268 mg/l

pH: 6,7

Celková 
mineralizace: 
387 mg/l

pH: 6,9

Celková 
mineralizace: 
401 mg/l

pH: 6,8

Celková 
mineralizace: 
387 mg/l

pH: 7,6

Celková 
mineralizace: 
750 mg/l

pH: 8,0

Vrt 
SN-5 
Blansko

Vrt 
SN-1A

Vrt 
SN-4 
Dobrkov

Vrt 
SN-1

vertikální zonálnost kvality vod cenomanské a spodnoturonské 
zvodně na příkladě vrtů sn-1 a sn-1a v lokalitě doubravice.
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legenda:

300

600

423

sn-4

Výchozy sedimnetů 
cenomanského stáří

Hranice hodnocené oblasti

Izolinie celkové mineralizace 
kalciové vody v oblasti infiltrace 
a akumulace

Izolinie celkové mineralizace  
natriové vody

Pozice jímacího či pozorovacího 
vrtu s udanou úrovní hladiny 
podzemní vody (m n. m.)

novohradka

Jakost podzemních vod – 
cenomanská zvodeň. 
izolinie celkové  
mineralizace (mg/l).

Kapalice

Celková 
mineralizace: 
401 mg/l

pH: 6,8

Celková 
mineralizace: 
723 mg/l

pH: 7,1



Projekt „Geovědy“ je přístupný i na webových stránkách www.Geovedy.Cz. na této 

adrese jsou k dispozici podrobnější informace o projektu, zároveň jsou zde uváděny 

i aktuální informace týkající se aktivit realizovaných v rámci projektu. 

v záložce „materiály ke staŽení“ budou postupně k dispozici elektronické verze 

publikací, pracovních listů, exkurzních průvodců, posterů a dalších vzdělávacích 

materiálů, které vzniknou během realizace projektu.

webové stránky projektu nejsou pouze cestou k elektronickému vzdělávání v geovědních 

oborech, ale zároveň slouží i ke komunikaci mezi námi a vámi pedagogy. rádi uvítáme vaše 

názory, myšlenky a další podněty pro doplnění či zlepšení našeho vzdělávacího programu. 

realizaCe ProJektu:

vodní zdroje Chrudim, spol. s r. o. 

u vodárny 137, 537 01  Chrudim  

www.vz.cz

kontaktní osoBa:

mgr. Jan doucek 

doucek@vz.cz, tel.: 607 756 371 

www.geovedy.cz
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