Jímací území
Podlažice
Institut minimální
hladiny podzemní vody
a jeho význam

Proč právě Podlažice?
•

•

V České republice je málo vodárensky tak významných území jako Podlažice u
Chrasti v okrese Chrudim. V povědomí široké veřejnosti jsou Podlažice zapsány spíše
jako raně středověké kulturně-historické centrum, kde v benediktinském klášteře
byla počátkem 13. století sepsána jedna z nevětších středověkých knih na světě –
Ďáblova bible.
V podvědomí vodohospodářů, geologů a hydrogeologů se při slovu Podlažice vybaví
území, které poskytuje veliké množství kvalitní podzemní vody, a kde během
posledních sta let bylo provedeno mnoho prací směřujících k podchycení a převedení
podzemních vod pro zásobování místních obyvatel – města Chrasti, posléze Chrudimi
a nakonec Pardubic a Hradce Králové.

Historie odběrů podzemní vody v
Podlažicích a okolí
•

•

•

Počátek vodárenské tradice v území
Podlažic a okolí se datuje od roku
1662, kdy byl dán souhlas
k výstavbě zámeckého vodovodu a
k výstavbě staré zámecké
vodárenské věže.
Tehdy byla povrchová voda ze
Žejbra převáděna do biskupské
rezidence a zahrady pomocí pístové
pumpy a vodního kola. Sucha,
epidemie nakažlivých nemocí a časté
požáry motivovaly obecní
zastupitelstvo Chrast k úvahám o
vybudování vodárny a vodovodního
systému.
V lednu 1883 bylo započato s
vrtáním artéské studny na zahradě
městských lázní.

Povolení stavby staré vodárny datované rokem 1662.

Historie odběrů podzemní vody v
Podlažicích a okolí
•

Ze 40. let 20. století již máme k dispozici fotodokumentaci, ze které je zřejmý
způsob hloubení dalšího z vodárenských vrtu, charakter použitých materiálů a
vystrojení. Nejsou však k dispozici údaje o čerpacích zkouškách, ze kterých by bylo
patrné množství přetokové (artéské) či čerpané vody.
Vrtání ve 40. letech 20. století

Výstavba „nového„ jímacího území Podlažice
Zásobování Chrudimi a Pardubic pitnou vodou
•

•

Pramenní vývěry, které vyvěraly u obce Podlažice, a které byly definovány jako
„shluk souvislých pramenů ve tvaru krásně čistého rybníčku s odtokem do potoka“,
s teplotou 9 °C a s vydatností dle záznamu Hydrologického ústavu v Praze 21,5 l/s –
34,2 l/s, se vyznačovaly velkou vydatností a vyhovujícím chemismem. Dokonce i
mikrobiologicky byla voda úplně nezávadná (!), jak ostatně dokládá rozbor Ing. dr.
Hampla z Prahy z roku 1943.
Po válečných letech se pozornost
vodohospodářů k Podlažicím
upřela proto, že si rozvoj města
Chrudim a zejména Pardubic
vyžádal vyhledání nových zdrojů
vody se stálým chemismem,
vyhovující kvalitou a stálou
vydatností. Bylo zřejmé, že jedno
z území, které tyto parametry
poskytovalo, jsou Podlažice.

Výstavba „nového„ jímacího území Podlažice
Zásobování Chrudimi a Pardubic pitnou vodou
•

Konec 50. let a prvá polovina 60. let minulého století se vyznačovaly
intenzivním prováděním prací v Podlažicích, které směřovaly k podchycení
přebytků novými vodárenskými vrty řady „V“, a to v blízkém i širším okolí
zmiňovaných pramenních vývěrů. Práce dále směřovaly k ověření využitelného
množství podzemní vody a stálosti jejich chemického složení. Na příkladu lokality
Podlažice můžeme hovořit o počátcích opravdové hydrogeologie v Čechách.
Vrt V-2

Vrt V-6

Kde se stala chyba?
•

Mezi Horeckým rybníkem a Chrašicemi bylo vybudováno devět vrtů hlubokých 78
m až 101 m, kterými byly zastiženy polohy štěrkopísků, opuk, pískovců a jejich
podloží. Na vrtech byla prováděna speciální měření a čerpací zkoušky. Vzdor
tomu, že práce byly prováděny komplexně a velmi pečlivě, došlo při stanovení
využitelného množství pro vodárenský odběr k systémové chybě. Tato spočívala
v prostém faktu, že při čerpacích zkouškách byla čerpaná voda z jedněch vrtů
vypouštěna do Žejbra, aby infiltrovala do horninového prostředí, ze kterého byla
druhými vrty následně vyčerpávána ven.

Dr. Zima u vrtu V-2
Stav v jímacím území před zahájením
skupinové čerpací zkoušky (únor 1959)

Kde se stala chyba?
•

V polovině 60. let minulého století bylo šest nově vybudovaných vrtů řady „V“
napojeno na vodárnu v Chrasti, odkud byla voda čerpána do Chrudimi a Pardubic.
Během poměrně krátké doby došlo k negativnímu ovlivnění vodního zdroje – vrtu
v Chrašicích, ze kterého město Chrast odebíralo vodu pro zásobování, a
k vícenásobnému vysušení potoka Žejbro mezi Chacholicemi a Chrašicemi.

Co příroda dovolí
•

Geologická stavba komplexů pískovců a
opuk spolu s jejich intenzivním
tektonickým porušením vytvořila
hydrogeologickou strukturu známou pod
názvem podlažická deprese.

Co příroda dovolí
•

•

Oblast tvorby zásob podzemních
vod, 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.
Dnová infiltrace vod Žejbra do
pískovců a do opuk se projevuje
skokovým poklesem průtoků,
mezi Chacholicemi a Chrašicemi
je vymezen úsek, ve kterém
dochází k poklesu průtoku Žejbra
až o 40 procent.

Odběry vody z Podlažic a jejich ochrana
•

Současný stav, který vychází z přehodnocení
využitelného množství podzemní vody v jímacím
území Podlažice, se řídí minimální hladinou
podzemní vody. Dle momentální úrovně hladiny
podzemní vody na vrtu V-9, jejíž hodnota je dálkově
přenášena do velína čerpací stanice v Podlažicích, je
odebíráno proměnlivé množství podzemní vody ze
systému vrtů řady „V“.

Odběry vody z Podlažic a jejich ochrana
•

Dispečerský způsob vodárenského využívání hydrogeologické struktury dlouhodobě
zajišťuje soulad mezi vodárenskými potřebami, požadovanou stabilitou chemismu
a jakostí podzemní vody a zachováním ekosystému v jímacím území.

Aplikace institutu minimální hladiny
podzemní vody v „Rozhodnutí„

Co ukázal projekt
Rebilance?
...že v Podlažicích je a bude
vše v pořádku.

Dobré příklady se nenechávat pro sebe!
•
•
•

zkušenosti geologů, hydrogeologů a
vodohospodářů popularizovat a předávat dál
Podlažice jsou modelovým územím
jedním z nástrojů je geopark

Děkuji za pozornost
Přijeďte do území, kde se
PUTUJE ZA VODOU!

