EXKURZNÍ PRŮVODCE
PUTOVÁNÍ ZA VODOU

1. ROUDNÁ
Na lokalitě jsou zachovány sedimenty svrchnokřídového stáří, které náležejí do východočeské
oblasti české křídové pánve. Jedná se o jižní denudační okraj, kde byly horniny erodovány
převážně vodními toky, takže zachovány zůstaly pouze nejstarší kvádrové křemenné pískovce
cenomanského stáří, které v širším okolí lokality vytvářejí skalní kulisy. V jejich podloží se
nacházejí metamorfované horniny poličského krystalinika, zastoupené zde dvojslídnými
granátickými rulami. Na skalním výchozu je obnažena transgrese křídových sedimentů na
krystalinikum. Na málo zvětralé, puklinově postižené tmavošedé ruly nasedají vrstvy okrových až
žlutých jílovitých pískovců, které přechází do hrubě blokových pevných hrubozrnných pískovců
cenomanského stáří. Komplexy pískovců při transgresní linii jsou intenzivně zvětrány. Důvodem
je jejich nižší soudržnost, způsobená jílovitým substrátem. Tyto sedimenty se mírně sklánějí
směrem k severozápadu.
Z hydrogeologického hlediska tvoří výchozy pískovců cenomanského stáří oblast infiltrace –
tvorby podzemních vod. Pískovce jsou charakteristické průlinovou, resp. průlinově-puklinovou propustností, takže tvoří ideální prostředí pro vsakování srážek. Infiltrovaná voda
stéká vertikálně až k podložním rulám, po kterých putuje směrem po sklonu vrstev k centru pánve.
2. ZDERAZ
Na lokalitě je zachováno skalní defilé s výchozy sedimentů svrchnokřídového stáří, které náležejí
jižnímu okraji východočeské oblasti české křídové pánve. Na skalních stěnách vidíme plynulý
přechod ze zelenošedých pískovců cenomanského stáří do žlutavých vápnitých prachovců (opuk)
spodního turonu. Hranici mezi těmito sedimenty tvoří 1 až 2 metry mocná poloha jílovitých
šedozelených pískovců až jílovců. Oba sedimenty se vzájemně liší typem propustnosti, na rozdíl
od průlinové propustnosti pískovců u opuk dominuje propustnost puklinová. Jak pískovce, tak
opuky mají kolektorské vlastnosti, vrstva jílovitých sedimentů mezi nimi má vlastnosti izolátoru.
Tato vrstva jílovitých sedimentů mezi pískovci cenomanu a opukami spodního turonu je
zachována v celé ploše české křídové pánve.
Hydrogeologové používají pro zvodnělé cenomanské pískovce označení kolektor A, pro zvodnělé
spodnoturonské prachovce kolektor B.
V nedalekých vrtech u obce Zderaz byla nejprve zastižena 10 m mocná poloha prachovců a pod ní
50 m mocná poloha pískovců. Podzemní voda je vázána pouze na pískovce, hladina podzemní
vody je zakleslá 40 m pod terénem – hovoříme o volném režimu. V nadložních prachovcích nebyly
zjištěny přítoky podzemní vody.

3. KAPALICE
Lokalita se nachází v místech, kde jsou svrchnokřídové sedimenty výrazně postiženy tektonickou
a následně erozní činností, která podmínila vznik zahloubených údolí a příkrých strání se skalními
výchozy. Zájmové území je tvořeno jílovitými a křemennými pískovci perucko-korycanských
vrstev cenomanského stáří.
Tyto sedimenty mají příznivé vlastnosti pro infiltraci a akumulaci povrchové vody, tvoří tzv.
infiltrační čelo pro významné akumulace podzemní vody, které se nacházejí dále na severozápad
v okolí Luže a Skutče.
Na lokalitě vidíme puklinový pramen, vytékající přímo ze skalního výchozu kvádrových pískovců
nad řekou Novohradkou, která tento skalní výchoz obnažila. Pramen reprezentuje rychlý oběh
podzemní vody. Vzdálenost oblasti tvorby je relativně malá od místa přírodního odvodnění.
Pramen je zařazen do pozorovací sítě Českého hydrometeorologického ústavu jako PP0106.
Z hlediska edukativního se jedná o typovou lokalitu, na které lze demonstrovat množství
hydrogeologických jevů.
Průměrná vydatnost Kapalice činí 2,7 l/s. Odolnost křemenných zrn pískovců vůči rozpouštění je
příčinou nízké mineralizace a nízké hodnoty pH.
Lokalita je dále pozoruhodná florou a faunou, jejichž biotop je ovlivněn čistou podzemní vodou
a stálým hydrologickým a hydrogeologickým režimem. Kapalice je cílem turistů, toužících po
čerstvém vzduchu, dobré pramenité vodě a zdravém pohybu.
4. NADYMAČ – MĚRNÝ PROFIL ČHMÚ
Podloží zájmové lokality je budováno sedimenty svrchnokřídového stáří, které náležejí do
východočeské oblasti české křídové pánve, pro kterou je charakteristický spíše písčitý charakter
souvrství a příznivé uložení sedimentů vlivem tektonických pochodů. Z těchto důvodů se jedná
o oblast s velkým vodárenským významem. Vyskytují se zde pískovce a jílovce cenomanského
stáří o mocnosti okolo 30 m, písčité slínovce a jemnozrnné pískovce spodního turonu o mocnosti
do 40 m a prachovité slínovce středního turonu o mocnosti cca 15 m až 20 m, respektive 70 m až
100 m ve vrcholových partiích nad obcí Nové Hrady.
Takto vymezená souvrství, hlavně souvislé souvrství spodního turonu, mají příznivé kolektorské
vlastnosti z hlediska infiltrace a pohybu podzemních vod, a jsou od sebe víceméně přirozeně
oddělená horninami s izolačními vlastnostmi z hlediska podzemní vody (např. více jílovité
složky).
Pohyb podzemní vody je zároveň ovlivňován tektonickými liniemi, podle kterých se sedimenty
rozpadly do systému jednotlivých ker.
Na severozápadním okraji Nových Hradů dochází vlivem příznivé stavby území k přirozenému
odvodnění podzemních vod formou pramenních vývěrů, jež se projevují jako soustava jezírek pod
zámkem a mají název Nadymač.
Součtové množství vyvěrajících podzemních vod je měřeno na měrném profilu ČHMÚ Pod
mlýnem, u křižovatky do Roudenského údolí, zde byly epizodně naměřeny vydatnosti blížící se
100 l/s, průměrná vydatnost se pohybuje kolem 86 l/s.
Blízké okolí měrného profilu ČHMÚ je učebnicovým příkladem výskytů odlišných pramenních
vývěrů, kterými jsou odvodňovány dva různé kolektory, v našem případě bazální kolektor A –
nově rekonstruovaný pramenní vývěr v patě pískovců při levé straně cesty do Roudenského údolí
Novohradky, a mohutný odtok podzemních vod z kolektoru B, který je tvořen opukami. Soutok
Novohradky s vývěrem Nadymač umožňuje i porovnání odtoku podzemních vod z krystalinika
a ze svrchní křídy.

5. NOVÉ HRADY – PRAMEN NADYMAČ
Systém čtyř rybníků v okolí zámku Nové Hrady reprezentuje liniový pramenní vývěr nazývaný
Nadymač, který byl a je předmětem zájmu vodohospodářů. Důvodem byla velká vydatnost
a příznivá kvalita vyvěrajících podzemních vod.
K vodárenskému využití území (VaK Chrudim) je užíván hlavně vydatný spodnoturonský
útvar podzemní vody, který má zároveň dobré chemické složení. Od 70. let 20. století sloužily
jako zdroj podzemní vody pro místní skupinový vodovod širokoprofilové studny v blízkosti
zámku
v Nových Hradech, v 90. letech byly posíleny třemi hlubokými vrty, z nichž jsou
využívány dva. Průzkumnými vrty byla potvrzena existence tříkolektorového systému (A, B,
C).
Z hlediska ochrany podzemních vod je nutné sladit vodohospodářské zájmy s hospodářským
a turistickým využíváním území, ke kterému dochází v souvislosti s rozšiřujícím se areálem
zámku v Nových Hradech.
6. DOUBRAVICE – MONITOROVACÍ VRTY SN-1, SN-1a
Odhalené výchozy skal a významné pramenní vývěry ve směru k centru křídové pánve jsou
relativně vzácné. Geologové a hydrogeologové proto chybějící informace získávají
prostřednictvím vrtů. V blízkosti obce Doubravice, při silnici Nové Hrady – Luže, byly při
regionálním hydrologickém průzkumu vyhloubeny a vystrojeny vrty SN-1 a SN-1a, které jsou
od sebe vzdáleny 100 m.
Vrt SN-1 je hluboký 82 m a je vystrojen ke sledování bazálního kolektoru A, vázaného na
pískovce cenomanského stáří. Vrt SN-1a je hluboký 45 m a je vystrojen ke sledování
nadložního kolektoru B, vázaného na vápnité prachovce spodnoturonského stáří.
Z hydrogeologického hlediska jsou průlinově propustné pískovce cenomanu od puklinově
propustných opuk spodního turonu odděleny při bázi opuk 1 m až 2 m mocnou polohou
glaukonitických jílovců, které mají charakter mezilehlého izolátoru.
Dlouhodobé monitorování úrovní hladin a chemismu podzemních vod dokumentuje funkci
izolátoru a z toho vyplývající odlišný režim podzemních vod obou kolektorů. Reakce hladin na
srážky činí v kolektoru A 40 – 50 dní, s výkyvy hladin ±1,5 m, u kolektoru B pak 5 – 7 dní
s výkyvy hladin ±10,0 m. Krátká odezva oscilací hladiny podzemní vody na srážky u vrtu SN1a dokumentuje blízkost oblasti infiltrace. Tomu také odpovídá chemismus podzemní vody
s nadlimitní koncentrací dusičnanů. Hovoříme o vertikální zonálnosti chemismu podzemních
vod.
K přírodnímu odvodnění kolektoru A dochází skrytými přírony do toku v tektonicky
založeném údolí Novohradky v okolí obce Bílý Kůň. K odvodnění kolektoru B dochází
prostřednictvím vrstevních pramenních vývěrů u Bílého Koně.

7. JENIŠOVICE
V lokalitě Jenišovice – prameniště Měrkovec severně od Luže je možné uvést více než 30 let
starý příběh o hledání zdroje podzemní vody pro skupinový vodovod a o překvapení, které občas
doprovází hydrogeologický průzkum.
V místě lokálního jímání vody studnou ze 70tých let minulého století pro objekty ZD
v Jenišovicích bylo na základě projektu hydrogeologického průzkumu provedeno měření
příronů na prvý pohled nevýznamném potůčku v okolí Měrkovce. Přírony podzemní vody ze
břehů a ze dna však na vzdálenost 400 m vzrostly o 25 l/s. Liniové přírony do toku o této velikosti
zpravidla souvisejí s tektonicky porušenými horninami.
V blízkosti byl proto vybudován 50 m hluboký vrt JS-1, kterým byla v kolektoru C (slínité
prachovce střednoturonského stáří) ověřena vedle volného režimu vydatnost několik desítek
litrů za sekundu. Odběr tohoto množství ovlivnil průtoky potůčku i zdroje prameniště
Měrkovec. Navíc při déle trvajícím odběru bylo aktivováno ohnisko znečištění (polní hnojiště)
u obce Štěnec a kontaminační mrak byl přitahován k čerpanému vrtu JS-1. Jeho pohyb byl
sledován pomocí sítě úzkoprofilových vrtů. Tato okolnost vyloučila využití vrtu JS-1 pro
vodárenské účely.
Proto byl v blízkosti vybudován vrt JS-2 o hloubce 147 m, kterým byly ověřeny další dva
mezilehlé izolátory (mezi kolektorem C/B a B/A), a litologie a přítoky v opukách spodního
turonu (kolektor B) a pískovců cenomanu (kolektoru A).
Při vrtných pracích byl ověřen artéský režim kolektoru B s přetokem 10 l/s podzemních vod nad
terén a dále nízká vydatnost a nevyhovující chemismus podzemní vody kolektoru A. Odběr
podzemní vody z kolektoru B neměl vliv na vrt JS-1. Na vrtu JS-2 byl zjištěn příznivý
chemismus podzemní vody spodnoturonské zvodně. Budoucí možné odběry podzemní vody
z vrtu JS-2 nevyžadují rozsáhlá ochranná pásma. Důvodem je existence nadložního i podložního
izolátoru.
Lokalita Jenišovice je významná pro názornost hydrogeologických jevů (odlišný režim
podzemních vod ve vícekolektorovém systému pánevní struktury, vertikální hydrochemická
zonálnost, indicie svědčící o přírodním odvodnění kolektoru C).
Zajímavý charakter mají i nejmladší kvartérní uloženiny, zastoupené zde vrstvou rašeliny a luční
křídy černé barvy. Vznik těchto sedimentů byl ovlivněn režimem podzemních vod, který je
podmíněn příznivou tektonickou stavbou území, jejímž vlivem dochází k přirozenému
odvodnění podzemní vody formou zastřených přítoků do blízkého přítoku Mentourského
potoka. I v době největších mrazů je možné pozorovat v místech těchto přítoků nezamrzlé úseky
potoka s bujně zelenou vegetací.
Douška na závěr: území bylo do 18. století oblastí s mnoha rybníky „živenými“ řadou vývěrů
z okolí Měrkovce. Svědčí o tom dosud zachovalé mohutné hráze bývalých rybníků severně od
prameniště Měrkovec.

8. BLANSKO – MONITOROVACÍ VRT SN-5
Lokalita se nachází v osové části pánve (týnecká synklinála), kde jsou ověřeny maximální
mocnosti křídových sedimentů. Vrtem byly zastiženy slínovce svrchního turonu o mocnosti
7 m, slínovce středního turonu o mocnosti 146 m, prachovce spodního turonu o mocnosti 44 m
a pískovce cenomanu o mocnosti 34 m.
Významnější zvodnění je vázáno pouze na bazální kolektor A. Vyznačuje se artéským režimem,
s výtlačnou výškou +34 m nad terén. Ostatní svrchnokřídové sedimenty mají v této části
struktury vlastnosti izolátoru, důvodem je jejich slínitý charakter.
Konstrukce vrtu SN-5 umožňuje ruční odpouštění tlakové vody a její ochutnávku. Zde se
můžeme přesvědčit o tom, že chemické vlastnosti podzemních vod závisí na prostředí jejich
tvorby a rychlosti pohybu vody v horninovém prostředí.
V této souvislosti můžeme hovořit o horizontální a vertikální hydrochemické zonálnosti.
Názorným příkladem pro vysvětlení horizontální zonálnosti je možnost konstrukce
hydrochemického profilu podzemních vod v pískovcích cenomanské zvodně (kolektor A) od
pramene Kapalice přes Luži s vrtem KO-2, Dobrkov s vrtem SN-4 až po Blansko s vrtem SN-5.
Vždy se jedná o podzemní vody kolektoru A, které jsou vázány na pískovce cenomanského
stáří.
Pramen Kapalice reprezentuje vody rychlého oběhu s nízkou mineralizací, nízkou hodnotou pH
a hydrochemického typu CaSO4. Ve směru sklonu vrstev pískovců, k ose tzv. týnecké
synklinály, se mění vedle rychlosti proudění a litologie cenomanských sedimentů (zvyšuje se
obsah CaCO3 a podíl jílových částic) i chemismus vod: vzrůstá mineralizace, tj. množství
rozpuštěných látek, a dochází ke změně typu vody, a to z CaHCO3SO4 na CaHCO3.
Směrem do hloubky s klesající rychlostí proudění dochází k přeměně podzemních vod, a to až
na typ NaHCO3. Celková mineralizace vod vzrostla od pramene Kapalice z hodnoty kolem 60
mg/l u vrtu SN-5 na více než 700 mg/l. S nadsázkou lze říci, že zasáklá kapka deště, která během
tisíců let dotekla od Kapalice k Blansku „zestárla a ztěžkla“. Vlivem změn v chemismu se
zásadně změnily i chuťové – senzorické vlastnosti. Voda z pramene Kapalice je „jiskrnná“ a má
výbornou chuť. Voda od Dobrkova „chutná po železe“ a v Blansku má „mýdlovou příchuť“
a páchne po sirovodíku.

9. PODLAŽICE
Lokalita se nachází na jižním okraji české křídové pánve, která je zde zastoupena sedimenty
stáří cenoman až spodní turon. Jedná se o křemenné pískovce s glaukonitem, s výskytem bohaté
mořské fauny, které mají mocnost 30 m – 50 m. Nad nimi jsou uloženy vápnité a písčité
prachovce (opuky), které vytvářejí souvislé 30 m – 40 m mocné souvrství.
Svrchnokřídové sedimenty jsou postiženy výraznou zlomovou tektonikou a rozpukáním, které
souviselo s terciérním výzdvihem masivu Železných hor. Kombinace výchozů pískovců a opuk
a jejich tektonické porušení, které má místy až „parketový“ charakter, vedla ke vzniku řady
dílčích, do určité míry samostatných hydrogeologických struktur v hydrogeologickém rajonu
4310 Chrudimská křída. Jednou z nich je podlažická deprese.
Oblast tvorby zásob podzemních vod této struktury, ve které dochází ke vsaku srážek, se
nachází v širokém zalesněném lemu jižně od Podlažic, kde pískovce a opuky vycházejí na
terén. Ke specifiku území patří i břežní a dnová infiltrace povrchových vod Žejbra do skalního
podloží. Kombinace obou procesů spolu s dobrou průlinovou propustností pískovců (kolektor
A) a výbornou puklinovou propustností opuk (kolektor B) umožňuje postup vsáklé vody ve
směru sklonu vrstev pískovců a opuk k severu, kde mezi Chrašicemi, Rosicemi a Dobrkovem,
na jílem vyplněných vertikálních puklinách a zlomech, dochází k jejímu vzdutí a výstupu na
povrch.
K přírodnímu odvodnění zásob podzemních vod v podlažické depresi docházelo
prostřednictvím mocných a vydatných pramenních vývěrů, které byly předmětem zájmu
vodohospodářů koncem 19. a v průběhu 20. století.
Počátky vodárenské tradice se datují k roku 1662, kdy byla povolena výstavba zámeckého
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. Ve 40tých letech minulého století byly hloubeny další vodárenské
vrty pro rozrůstající se město Chrast. Na přelomu 50tých a 60tých let minulého století byl
zahájen komplexní hydrogeologický průzkum, jehož cílem bylo získání velkého množství
kvalitní podzemní vody pro posílení zdrojů aglomerace Pardubice. Bez nadsázky můžeme
hovořit o počátcích moderní hydrogeologie v Čechách.
V současné době jímací území Podlažice, které provozuje VaK Chrudim, a. s., poskytuje 80 l/s –
120 l/s podzemní pitné vody pro skupinový vodovod Chrudim – Pardubice.
Na lokalitě Podlažice lze demonstrovat řadu procesů souvisejících mj. s provázaností režimu
povrchových a podzemních vod a z toho vyplývajících pravidel ochrany podzemních vod
a ekosystémů vázaných na vody povrchové. Odběry podzemních vod jsou z velína čerpací
stanice dispečersky řízeny „na dálku“, a to podle momentální úrovně hladiny podzemní vody
v monitorovacím vrtu (institut minimální hladiny podzemní vody).

10. HORNÍ STUDENEC, PODMOKLANY
Podloží zájmové lokality je budováno sedimenty svrchnokřídového stáří, které náležejí křídě
Dlouhé meze – jižní část, což je jižní výběžek české křídové pánve zachovaný na jihozápadním
svahu Železných hor. Jedná se o pískovce a jílovce cenomanského stáří o mocnosti od 6 m do
25 m, slínovce a písčité slínovce spodního turonu o mocnosti do 40 m a spongilitické prachovité
slínovce středního turonu o mocnosti cca 50 m.
Takto vymezená souvrství, která tvoří jednokřídlou strukturu, z boku omezenou
železnohorským zlomem a z druhé strany transgresním okrajem křídy na krystalinikum, mají
příznivé kolektorské vlastnosti z hlediska infiltrace a pohybu podzemních vod. Kolektory jsou
od sebe vertikálně přirozeně odděleny horninami s izolačními vlastnostmi (např. více jílovité
složky) a vytvářejí tak vícekolektorový systém útvarů podzemních vod (kolektory A, B, C).
Pohyb podzemní vody je zároveň ovlivňován tektonickými liniemi, podle kterých se sedimenty
rozpadly do systému jednotlivých ker na úpatí Železných hor. Každá kra podmínila samostatný
režim koloběhu vod. Zájmové území náleží kře Horního Studence.
Systém podélných a příčných zlomů podmínil výskyt řady pramenních vývěrů, které byly ve
30tých až 40tých letech minulého století firmou Chmelík podchyceny pramenními jímkami,
štolami a galeriemi. Ty tvoří z vodárenského hlediska ojedinělý systém technicky velmi dobře
zachovalých 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 s průřezem chodeb 1,0 m x 1,5 m místy
dosahuje až 50 m. Gravitačně převáděnou podzemní vodou je zásobována Chotěboř
a Havlíčkův Brod a v posledním období i Hlinsko.
Starý systém jímadel byl v 70tých až 90tých letech minulého století doplněn řadou vrtů
o hloubkách až 100 m. Celkově je v okolí Studence a Podmoklan odebíráno ročně kolem
2 mil. m3, 63 l/s.

11. KLADRUBY
Podloží zájmové lokality je budováno sedimenty svrchnokřídového stáří, které náležejí křídě
Dlouhé meze – severní část, což je jižní výběžek české křídové pánve zachovaný na
jihozápadním svahu Železných hor. Jedná se o pískovce a jílovce cenomanského stáří
o mocnosti okolo 50 m až 60 m, slínovce a písčité slínovce spodního turonu o mocnosti do
30 m a spongilitické prachovité slínovce středního turonu o mocnosti cca 50 m až 70 m.
Takto vymezená souvrství, která tvoří jednokřídlou strukturu, z boku omezenou
železnohorským zlomem a z druhé strany transgresním okrajem křídy na krystalinikum, mají
příznivé kolektorské vlastnosti z hlediska infiltrace a pohybu podzemních vod. Kolektory
jsou od sebe vertikálně přirozeně odděleny horninami s izolačními vlastnostmi (např. více
jílovité složky) a vytvářejí tak vícekolektorový systém útvarů podzemních vod (kolektory A,
B, C).
Významnou roli při infiltraci vody má železnohorský zlom, který tvoří hydraulickou bariéru
vodám z krystalinika. V případě jeho porušení příčnými zlomy dochází k převodu těchto vod
do sedimentů svrchní křídy.
Pohyb podzemní vody je zároveň ovlivňován i příčnými tektonickými liniemi, podle kterých
se sedimenty rozpadly do systému jednotlivých ker na úpatí Železných hor, kde každá kra
podmínila samostatný režim koloběhu vod. Zájmové území náleží kře Kladruby.
V severozápadním a severním okolí obce Kladruby docházelo vlivem příznivé stavby
území k přirozenému odvodnění podzemní vody formou vrstevních a přelivných pramenů,
které byly už počátkem druhé poloviny 20. století předmětem vodárenského jímání.
Ke specifiku lokality patří infiltrace povrchových vod z krystalinika do sedimentů svrchní
křídy právě v okolí křížení železnohorského zlomu a příčných zlomů (efekt ponorné řeky).
Byly zde vybudovány pramenní jímky, které slouží dodnes pro zásobování severní části
Havlíčkobrodska. V 80tých letech 20. století byly tyto zdroje posíleny vrtanými studnami
o hloubce okolo 80 m. V okolí Kladrub ve směru na obce Suchá a Lhůta se nacházejí rozsáhlá
jímací území ve správě a provozování VaK Havlíčkův Brod.
Lokalita se nachází ve vrcholových partiích křídy Dlouhé meze, odkud je možné ve směru na
jihozápad přehlédnout rozsáhlé území této hydrogeologické struktury. Mimo jiné zde vyniká
tektonická stavba území, která spolu s rozdílnými vrstvami křídových hornin tvoří členitou
blokovou stavbu.

12. BLATNICKÁ STUDNA
Podloží zájmové lokality je budováno sedimenty svrchnokřídového stáří, které náležejí křídě
Dlouhé meze – severní část, což je jižní výběžek české křídové pánve zachovaný na
jihozápadním svahu Železných hor. Jedná se o pískovce a jílovce cenomanského stáří
o mocnosti od 10 m do 60 m, slínovce a písčité slínovce spodního turonu o mocnosti do 20 m.
Pohyb podzemní vody je zároveň ovlivňován tektonickými liniemi, podle kterých se
sedimenty rozpadly do systému jednotlivých ker na úpatí Železných hor, kde každá kra
podmínila samostatný režim koloběhu vod. Zájmové území náleží kře Maleč.
Severovýchodně od obce Blatnice byla v první polovině 20. století v okolí pramenních vývěrů
vybudována širokoprofilová studna (Blatnická studna), kterou je aktivována cenomanská
zvodeň. Dle archivních údajů byly přítoky podzemní vody „tak mohutné, že je ani dvěma
parními čerpadly nešlo zmoci“. I po vyčerpání statických zásob podzemní vody patří Blatnická
studna k nejvydatnějším vodním zdrojům struktury Dlouhá mez. Podzemní voda zde do
nedávné doby byla čerpána pro skupinový vodovod Golčův Jeníkov – Čáslav. Severně od
Blatnické studny (asi 400 m) se nachází vodní zdroj Ostrovec, který jímá samostatnou výše
položenou zvodeň. Tato zvodeň je aktivována dvěma pramenními zářezy, které jsou svedeny
do dvoukomorové pramenní jímky.
13. BÍLÝ KŮŇ – PRAMEN
Podloží zájmové lokality je budováno sedimenty svrchnokřídového stáří, které náležejí české
křídové pánvi v její východní části. Lokalita se nachází v místech, kde jsou sedimenty výrazně
postiženy tektonickou (novohrádecký zlom) a následně erozní činností, která podmínila vznik
zahloubených údolí a příkrých strání se skalními výchozy. Zájmové území je tvořeno
písčitými a vápnitými slínovci (opukami) bělohorského souvrství, stáří spodní turon, v údolí
Novohradky mají mocnost několik metrů, v okolních stráních několik desítek metrů.
Tyto sedimenty mají příznivé vlastnosti pro infiltraci a akumulaci povrchové vody, voda se
vsakuje do intenzivně rozpukaných sedimentů na výchozech na stráních a posléze se
odvodňuje řadou vrstevních pramenů. Důvodem je existence bazální polohy glaukonitických
písčitých jílů, která tvoří litologickou hranici s vlastnostmi izolátoru mezi bělohorským
souvrstvím a perucko-korycanským souvrstvím ve vývoji blokových pískovců. Lokalita je
významná výskytem několika hydrogeologických fenoménů. Vyskytuje se zde vrstevní
pramenní vývěr podchycený pramenní jímkou s upraveným odtokem, který byl dříve využíván
ČHMÚ pro dlouhodobá měření. V rámci stavebních úprav zde byla zabudována kamenná
deska – valcha pro praní prádla. V těsné blízkosti tohoto podchyceného pramene byly při
výstavbě rybníčka obnaženy výchozy peloidů, které byly v minulosti předmětem těžby. Tyto
peloidy signalizují přítomnost trvalých pramenních vývěrů, jejichž původ je jak z opuk
spodnoturonského stáří (kolektor B), tak z pískovců cenomanského stáří (kolektor A).
K odvodnění kolektoru A dochází podél poruchových zón novohrádeckého zlomu a také
prostřednictvím nedokonale utěsněných vrtů. V širším okolí lokality se nachází řada vodních
zdrojů.

14. SVATÁ ANNA – KAPLIČKA
Podloží zájmové lokality je budováno sedimenty svrchnokřídového stáří, které náležejí české
křídové pánvi v její jihovýchodní části. Lokalita se nachází na východním okraji chrudimské
křídy. Jedná se o pískovce cenomanského stáří o mocnosti okolo 34 metrů, na nich jsou
uloženy opuky spodního turonu o neúplné mocnosti 16 m.
Obě vymezená souvrství mají příznivé kolektorské vlastnosti a jsou od sebe odděleny polohou
jílovitých pískovců, které mají charakter izolátoru. Na lokalitě proběhl v 60tých letech
hydrogeologický průzkum, který ověřil artéský charakter cenomanské zvodně, přetok z vrtu se
pohyboval kolem 6 l/s. Spodnoturonská zvodeň je odvodňována řadou pramenních vývěrů,
které vytékají při bázi údolí potoka. U nejvydatnějšího pramene byla v roce 1831 postavena
kaple sv. Anny.
Tehdy byla Skuteč a její okolí postižena epidemií cholery. Proto se místní snažili před
nemilosrdnou nemocí uchránit i milodary, které poskytli na stavbu svatostánku. Později se zde
konaly vyhlášené a slavné poutě a dokonce i odpolední taneční zábavy. V roce 1890 byla před
kapli přistavěna vstupní předsíň. Pod kapličkou vyvěrá odnepaměti pramen železité, nikdy
nezamrzající vody, která byla považována za léčivou. Ke vzniku poutního místa se váže
následující pověst: kdysi dávno v době velké neúrody a hladu procházela lesem v těchto
místech chudičká chalupnice Marta, která neměla již vůbec nic, co by dala svým dětem, aby
utišila jejich hlad. Toulala se mezi stromy, snad hledala něco k snědku, a právě v těchto místech
padla do trávy a v modlitbách prosila o pomoc Pannu Marii. Ta se jí opravdu ukázala a pravila,
aby šla domu a poradila jí, aby chválila sv. Annu, její matku, a pak nebude chybět nic jí ani
jejím dětem. Zpráva o zázraku se brzy rozkřikla po kraji. Začalo sem proudit množství lidí
všemožně žádajících Pannu Marii i svatou Annu o pomoc. Okolní stromy byly brzy ozdobené
jejich svatými obrázky a podobiznami. S ostatními chudáky přišel i zchromlý Benjamin.
V modlitbách ponořil bosé nohy do pramene, který ze země v těchto místech vyvěrá do malé
studánky. Zázračná voda postavila mrzáka na nohy natolik, že mohl odhodit berle a bez
pomoci ostatních odejít domu. Další zázrak proslavil toto malebné místo ještě více a Skutečané
zde na jeho památku postavili kapličku věnovanou sv. Anně. Benjaminovy berle v ní prý
dlouho visely na zdi nedaleko oltaře.
15. PODSKÁLA – ŽEJBRO
Lokalita se nachází na jižním okraji chrudimské křídy, v místech kde nad potokem Žejbro
vychází na povrch skalní stěna jemně písčitých prachovců (opuk) spodnoturonského stáří
a vytváří rozsáhlé příkré vrstevní defilé. Tyto opuky přecházejí polohou jílovitých pískovců do
pískovců a vápnitých pískovců cenomanského stáří (příbojová zóna).
Skalní stěna se nachází na pravém nárazovém břehu potoka, je asi 300 m dlouhá a místy až přes
40 m vysoká. Nad stěnou, v těsné blízkosti skalní hrany, se rozkládá obec Skála, pod stěnou
v malebném údolí, vytvořeném aluviálními náplavy, obec Podskala.
Z hydrogeologického hlediska je lokalita významná výchozy tektonicky postižených
pískovců v korytě potoka Žejbro, na kterých dochází k dnové infiltraci povrchových vod do
horninového prostředí. K odvodnění opuk dochází vrstevními pramenními vývěry,
nejvydatnější z nich je podchycen jímkou, ze které je zásobována obec Skála. Vytékající voda
u tohoto vývěru je lemována polohou travertinu (místy s otisky flóry).

16. VÁPENNÝ PODOL – LÁZNĚ
Lokalita se nachází ve východní části chrudimského staršího paleozoika, v místech
vápenopodolské synklinály, která je nyní interpretována jako soustava tektonicky omezených
ker s šupinovitou stavbou. Jedná se o komplex sedimentů, místy postižených slabou
metamorfózou, ve kterých se objevují i žilná magmatická tělesa typu minet. V místě lokality se
vyskytují sedimenty devonského stáří ve vývoji tzv. podolských vápenců, které tvoří jádro
vápenopodolské synklinály.
Vápence byly využívány nejenom pro výrobu vápna, ale i pro drobné kamenické výrobky
(valchy, pomníky), v ojedinělých případech i pro ušlechtilou sochařskou činnost (kostelní
oltáře).
Na úpatí vrchu, který vystupuje jihovýchodně od Podola, vytékal ze země mohutný léčivý
pramen, který byl využíván nemocnými již od roku 1659. Dle ústního podání stála u pramene
kaplička se čtyřmi kamennými sloupy.
Z údajů z konce 19. století vyplývá, že „chemickým rozborem se zjistilo, že voda z tohoto
pramene obsahovala v 8 lékárnických librách mimo kyselinu uhličitou 13,5 gramu síranu
vápenatého, 8,5 gramu chloridu vápenatého, 1,75 gramu síranu hlinitého a 7,25 gramu síranu
sodného“.
Podolskou vodou se léčily tyto nemoci: kožní choroby všeho druhu, všechny způsoby dny
a rheumatismu, chudokrevnost, nemoci jater, sleziny, ledvin a měchýře, zastaralé otekliny
a hlízy, zánět očí.
Lázně byly také nazývány Lázněmi svatého Václava a měly slavnou pověst. Dokazuje to
knížečka od Jana Adama Veitha vydaná v roce 1725 v Praze pod názvem Thermae Podolenses
a novo resurgentes beato Wenceslao votae. V knížce se uvádí velké množství vyléčených
pacientů.
V současné době se v obci nachází stará lázeňská budova, pramen je podchycen skruženou
studnou, ze které vytéká do Podolského potoka.
17. ČEČKOVICE – PRAMENY
Lokalita se nachází na jihozápadním svahu Železných hor, v centru obce Čečkovice, v místech
výrazného tektonického porušení křídových sedimentů železnohorským zlomem.Vycházejí
zde opuky střednoturonského stáří, ze kterých vyvěrá na poměrně malé ploše řada pramenů
s místním názvem Stírka. Tyto prameny byly sledovány Českým hydrometeorologickým
ústavem.
Prameny o průměrné vydatnosti 2 l/s jsou podchyceny několika skruženými jímkami. Z těchto
jímek jsou zásobovány některé domy v obci. V osmdesátých letech minulého století byl nad
prameny Stírka vyhlouben vrt o hloubce 60 m, kterým byly ověřeny opuky o mocnosti 57 m,
pod nimi pak 2 m mocná poloha pískovců cenomanského stáří. Při čerpací zkoušce došlo
k přechodnému ovlivnění pramene Stírka.
Na jihozápadním úpatí Železných hor mezi Libicí nad Doubravou a Třemošnicí jsou prameny
s touto vydatností již vzácné.

18. BĚSTVINA – JAVORKA
Zájmové území se nachází na západním okraji kutnohorského krystalinika, které je v těchto
místech tvořeno metamorfovanými horninami typu pararul a migmatitů. Na skalní podloží
nasedají mladší svrchnokřídové sedimentární horniny. Jedná se o turonské písčité slínovce
a spongilitické jílovce, jejichž mocnost rychle roste směrem k západu. Geologická stavba
lokality je ovlivněna blízkostí regionálního železnohorského zlomu. Přítomnost tektoniky
podmínila vznik žilného hydrotermálního ložiska fluorit-barytového typu.
Důlní průzkum byl zahájen v roce 1971 ražbou štoly, kterou prováděla průzkumná organizace
Geoindustria Jihlava. V roce 1973 převzal ložisko k těžbě podnik Rudné doly Příbram.
Ložisko bylo rozfáráno na čtyřech horizontech do hloubky 150 m. Svislá jáma o celkové
hloubce 170 m byla hloubena z prodlouženého štolového překopu na úroveň nejhlubšího
patra. Vyraženo zde bylo celkem 8 658 m horizontálních důlních děl a 1 508 m komínů.
Celková těžba za období let 1971 až 1993 představovala 163 247 tun rudniny. Z rudniny byl
získáván fluorit.
Zlomová tektonika ovlivnila i mladší sedimentární horniny, které vytvořily tzv. křídu Dlouhé
meze, jež je díky příznivému uložení sedimentů a přítomnosti otevřených puklin významným
kolektorem podzemní vody.
Na lokalitě je možné demonstrovat problémy s ukončením těžby, které souvisí s výtokem
tlakových důlních vod. Tyto důlní vody v období těžby reprezentovaly podzemní vody
krystalinika, které infiltrovaly systémem puklin do pararul, mramorů a migmatitů. Krátká
doba zdržení a odčerpávání těchto vod v důlním systému neumožnilo rozpouštění kovů. Po
likvidaci dolu došlo k zatopení rozsáhlých vytěžených prostor s výstupem vody na povrch.
Vytékající kyselé důlní vody rozpustily sirníky a sírany s těžkými kovy, takže musela být
postavena úpravna na jejich dekontaminaci. Dekontaminace důlních vod je nutná, protože
nedaleko od bývalého dolu se nachází jímací území pro zásobování obce Běstvina.
19. ŽLEBSKÉ CHVALOVICE – ŠTOLA
Lokalita se nachází na západním okraji železnohorského proterozoika, které je zde tvořeno
komplexem jílovitých břidlic až grafitických břidlic, řazených ke chvaletické skupině.
Břidlice jsou slabě fylitizované, hojně pyritizované. Dále jsou na lokalitě zastoupeny horniny
původem vyvřelé (granodiority), které byly postiženy následnou metamorfózou (biotitický
migmatit až hybridní granodiorit). Ty jsou pravděpodobně součástí pláště železnohorského
plutonu.
V 60. letech minulého století byla při prospekce uranu v Železných horách vyhloubena
průzkumná štola v katastru obce Žlebské Chvalovice. Pro negativní výskyt uranového
zrudnění měla být štola Lhůty (štola č. 18) opuštěna a likvidována. Protože však ze systému
hlavní štoly a na ní navazujících odbočujících větví vytékalo 3 – 4 l/s podzemní vody
s příznivým chemismem, bylo na žádost tehdejšího MNV Ronov nad Doubravou od likvidace
důlního díla upuštěno. Objekt byl uzpůsoben pro gravitační jímání podzemních vod a po
výstavbě vodojemu slouží pro zásobování obce Ronov nad Doubravou.

20. LICOMĚŘICE
Lokalita se nachází na západním okraji železnohorského proterozoika, které je zde tvořeno
komplexem jílovitých břidlic až grafitických břidlic, řazených ke chvaletické skupině.
Břidlice jsou slabě fylitizované, hojně pyritizované. Dále jsou na lokalitě zastoupeny horniny
původem vyvřelé (granodiority), které byly postiženy následnou metamorfózou (biotitický
migmatit až hybridní granodiorit). Ty jsou pravděpodobně součástí pláště železnohorského
plutonu.
Hojné tektonické postižení hornin podmínilo vznik žilné uranové mineralizace (ověřených
19 žil s uranovou rudou), která byla zkoumána v 60tých letech 20. století za pomoci ražených
štol a následně byla prováděna v letech 1968 až 1982 hlubinná těžba ložiska Licoměřice.
Na lokalitě byly provedeny 2 jámy a 9 km důlních děl. Kromě těžby uranové rudy zde
docházelo i k biologickému loužení rudy na povrchu a v podzemí. Bylo vytěženo 383 tun
uranu.
Důl byl zlikvidován, podzemí bylo zatopeno a povrch byl zrekultivován. V současnosti je
v provozu dekontaminační stanice pro úpravu vytékajících důlních vod, kaly jsou odváženy
do Dolní Rožínky.

