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1. ÚVOD
Na základě objednávky Mgr. Jiřího Bělohlávka bylo zpracováno hydrogeologické
posouzení zahloubení kamenolomu Zahrádka. Cílem prací bylo zhodnotit podmínky
plánovaného zahloubení lomu v rozsahu dobývacího prostoru Zahrádka. Předmětem prací bylo
specifikovat vlivy těžby na vodní režim a jakost podzemních a povrchových vod při zahloubení
lomu na úroveň 465 m n.m.

2. PŘÍRODNÍ POMĚRY
Zájmové území: lom Zahrádka se nachází jz. od obce Zahrádka, nad chatovou kolonií u Zlatého
potoka. Těžbu provozuje společnost Berger Bohemia a.s. Plzeň.
Charakteristika terénu: Terén je zde členitý, nejvýraznějším morfologickým tvarem je
zahloubený lom. Lom byl založen na terénní elevaci, jež je nyní odtěžená. Terén v okolí lomu
je v úrovni cca 525-540 m n.m. Ložisko kamene je otevřeno stěnovým a jámovým lomem.
Terén se od lomu svažuje směrem k SZ a JZ.
Povodí: Zlatého potoka (číslo hydrologického pořadí 1-11-01-048).

3. GEOLOGICKÉ POMĚRY
Těženou surovinou jsou zde horniny svrchního proterozoika středočeské oblasti,
kralupsko-zbraslavské skupiny. Jsou zastoupené tělesem spilitů směru cca SV-JZ. Jedná se
zpravidla o šedozelené kompaktní horniny, u nichž se projevuje nejčastější směr rozpukání SVJZ, a na něj kolmý směr SZ-JV. Dlužno podotknout, že opakovaným měření puklinatosti
skalního masivu dospěli autoři posledního výpočtu zásob i k opačnému výsledku, tj.
nejčastějšímu směru rozpukání SZ-JV, a na něj méně výraznému kolmému směru SV-JZ
(Jarková, 2018)1. Lze to však v kontextu všech předchozích zjištění považovat za
nepravděpodobné.
Směrem k Z a SZ od lomu se v prostoru chatové osady již nacházejí chlorit-sericitické
fylity, droby a břidlice (obr. č. 1).

1

Jarková S. (2018): Přepočet zásob na ložisku Zahrádka. Surovina: kámen. Etapa průzkumu: těžební průzkum,
přehodnocení. Gekon Plzeň.
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fylity

bazalty,
andezitobazalty,
tufy

Obr. č. 1. Geologická mapa (zdroj: Česká geologická služba, 2020).
Povrch terénu je překrytý kvartérními sedimenty, tvořenými zpravidla
kamenitopísčitými svahovými hlínami. Tyto materiály byly v prostoru lomu odtěženy.

4. HYDROGEOLOGICKÉ POMĚRY
Širší okolí spadá do hydrogeologického rajónu 6221 - Krystalinikum v mezipovodí Mže
pod Stříbrem. Základním hydrogeologickým prostředím jsou puklinově slabě propustné vyvřelé
horniny. Za relativně propustnější lze považovat svrchní zvětralou a rozpukanou část
horninového profilu, do hloubek několika prvních desítek metrů. Pro proudění podzemní vody
jsou pak dominantní výraznější pukliny a poruchové linie. Specifický odtok podzemní vody
(Krásný a kol., 1982) se pohybuje kolem 1-3 l/s/km2.
V prostoru lomu byly uskutečněny jen ojedinělé hydrogeologické práce. V rámci
ložiskového průzkumu v roce 1977 nebyla speciální hydrogeologická měření prováděna2.
Hloubené sondy nezastihly podzemní vodu. Poslední přepočet zásob (Jarková, 2018) se přítoky
vody do zahloubení nezabýval. V ložiskových vrtech, hloubených v rámci uvedeného úkolu
2

Kohout J. (1977): Závěrečná zpráva úkolu Zahrádka. Surovina: kámen. Etapa průzkumu: podrobná. Geoindustria
Stříbro.
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(VZ-A1, VZA-2, VZ-1, VZ-2), byly provedené jen ojedinělé záznamy úrovní hladin. Ve vrtu
VZ-1 byla zaznamenána hladina vody v hloubce 19,65 m (477,6 m n.m.), ve vrtu VZ-2 byla
hladina vody v úrovni terénu (497,0 m n.m.). Bohužel, žádné hydrogeologické závěry ani
propustnosti hornin pro výpočet přítoků do zahloubení nelze z těchto nesystematických údajů
odvodit.
Důlní vody jsou odváděné na stávající nejnižší etáž lomu. Odtud jsou pomocnými
čerpadly čerpány a akumulovány v retenční jímce, vybudované na 3. etáži. Z uvedené jímky je
důlní voda, nespotřebovaná ke skrápění, přiváděná přes vodárnu pro potřeby technologie.
Podzemní voda je doplňována infiltrací srážkových vod spadlých na plochu lomu,
a přítoky z jeho blízkého okolí. Původně směřoval podzemní odtok od prostoru lomu generelně
k SZ. Směr proudění podzemní vody je nyní ovlivněn čerpáním důlních vod ve vodní jímce
v lomu (příloha č. 2). Původní úroveň hladiny podzemní vody v prostoru lomu (před zahájením
čerpání důlních vod) nebyla evidována. Nyní je nejnižší úroveň hladiny daná úrovní báze lomu.
Ve vzdáleném okolí lomu se nacházejí nemovitosti (chaty), z nichž většina má vlastní
domovní studny (viz kapitola č. 5). Jímací objekty veřejného zásobování se v blízkém okolí
lomu nenacházejí.
Původně zajišťovala zásobování zázemí lomu vodou studna HV-1 na břehu Zlatého
potoka . Jednalo se o vrt hloubky 50,0 m. Zastihl od 3 m fylitické břidlice. Čerpací zkouškou
byl ověřen přítok 0,56 l/s při snížení hladiny z 1,38 m na 18,00 m. U vrtu byla dočasně
vybudována vodárna. Vzhledem k vlastnickým vztahům pozemků bylo místo jímání lomem
opuštěno.
3

Pro zásobování administrativního zázemí vodou nyní slouží nyní vrtaná studna H-1,
umístěná v areálu lomu4. Byla hloubená do hloubky 52,0 m. Pod 1 m navážky byly
dokumentovány pevné i porušené metabazity. Čerpací zkouškou byla ověřená poměrně značná
vydatnost 0,7 l/s při snížení hladiny z 15,85 m na 32,82 m. Vydatnost se vymyká obvykle velmi
nízké propustnosti zastiženého typu hornin. Takže vyšší hodnoty souvisejí pravděpodobně se
zastižením významněji zvodněné poruchy. Ze studny je povolený odběr podzemní vody ve výši
prům. 0,7 l/s, max. 0,875 l/s, max. 1814 m3/měsíc, 21 773 m3/rok.

5. MÍSTNÍ ŠETŘENÍ
Dne 11.9.2020 bylo provedeno místní šetření. Proběhlo v letním období s běžnými
srážkovými úhrny. V rámci šetření byla zaznamenána místa přítoků (resp. vlhnutí) v těžebních
stěnách (příloha č. 4).
V zahloubení byly zaznamenány jen ojedinělé, spíše nesoustředěné přítoky vod na
porušených partiích. Dominantní místa zaznamenaných přítoků byla ze směru od SV a JZ, tedy
ve směru předpokládaného převládajícího rozpukání skalního masivu.
Přibyl A. (1980): Závěrečná zpráva o výsledku hydrogeologických průzkumných prací na akci Zahrádka, okres
Plzeň – sever. Vodní zdroje Plzeň.
4
Krupař. J. – Dyk J. (2004): Závěrečná zpráva hydrogeologického průzkumu Zahrádka – lom. Berger Bohemia a.s.
Gekon Plzeň.
3
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Současně byla 11.9.2020 provedena evidence, příp. měření přístupných studní v přilehlé
chatové kolonii. Situace evidovaných studní je v příloze č. 3. Přehled evidovaných studní je
v následující tabulce.
Studna č.

Pozemek Odměrný bod
Hloubka
Hladina
p.č.
(m nad ter.)
(m od OB) (m od OB)
ST-1
214/8
0,0
cca 32*
5,95
ST-2
234/76
neměř.
neměř.
ST-3
234/68
0,3
6,89
3,10
ST-4
865/1
cca 16*
neměř.
ST-5
234/65
cca přes 20*
neměř.
ST-6
234/63
neměř.
neměř.
ST-7
234/54
neměř.
neměř.
ST-8
234/60
neměř.
neměř.
ST-9
234/53
neměř.
neměř.
ST-10
234/51
neměř.
neměř.
Poznámka: * sdělení majitele nebo sousedů

Podle sdělení přítomných majitelů studní nebyly zaznamenány ztráty vody nebo poklesy
hladin ve studnách, které by byly dávány do souvislosti s těžbou v lomu.

6. ZAHLOUBENÍ LOMU
Vlastní lom je nyní roztěžen 4 těžebními etážemi. Projektují se 5. a 6. etáž v rozsahu
dobývacího prostoru Zahrádka. Úrovně etáží jsou zhruba následující:
1. etáž
2. etáž
3. etáž
4. etáž
5. etáž
6. etáž

541-542 m n.m.
526-528 m n.m.
511-515 m n.m.
cca 497-500 m n.m.
cca 482 m n.m.
465 m n.m.

Situace plánované těžby a plochy maximálního zahloubení v ploše 102 573 m2 je
v příloze č. 4.

7. PŘÍTOKY DŮLNÍCH VOD
Evidované údaje o čerpání důlních vod byly zástupci těžební organizace předloženy za
roky 2015-2019. Přehled ročních kubatur čerpaných důlních vod je v následující tabulce.
Rok
2015
2016
2017
2018

Čerpané množství (m3)
7938
7490
9464
9351

Přítoky (l/s)
0,25
0,24
0,30
0,30
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2019
9282
0,29
Tyto vody v množství cca 0,24-0,30 l/s jsou důlní organizací používány pro potřeby
skrápění lomu a technologie.
Nespotřebované důlní vody jsou přes retenční jímku odváděny směrem ke Zlatému
potoku. Za uplynulé roky bylo množství vypouštěných důlních vod evidováno následovně:
Rok
2016
2017
2018
2019

Vypouštěné množství (m3)
5350
6760
12390
6630

Prům. odtok (l/s)
0,17
0,21
0,39
0,21

Celkově se tedy jedná o tato množství důlních vod, která byla v letech 2016-2019
čerpána:
Rok
2016
2017
2018
2019

Důlní vody celkem (m3)
12840
16224
21741
15912

Prům. odtok (l/s)
0,41
0,51
0,69
0,50

Důlní vody jsou vypouštěné na jz. okraji lomu za usazovací jímkou do lesní strže,
svažující se ke Zlatému potoku. Vypouštění probíhá na základě rozhodnutí Krajského úřadu
Plzeňského kraje, odbor životního prostředí, ze dne 26.11.2013, č.j. ŽP/10288/13. Pro
vypouštění byly stanoveny limity prům. 0,95 l/s, max. 5,5 l/s, 2798 m3/měsíc, 30 000 m3/rok.
Předpokládané přítoky podzemních vod do plánovaného zahloubení (na úroveň 465 m
n.m., tj. cca 35 m pod nejnižší etáž) jsme výpočtem neprováděli, neboť k výpočtu nejsou
objektivní data. Propustnosti hornin v lomu sledovány nikdy nebyly, a údaje o propustnosti
hornin vrtu H-1 se vzhledem k zastižení poruchy nejeví k výpočtu jako vhodné. Množství
přítoků jsme proto hodnotili metodou analogie s dosavadními výsledky a pozorováními.
Kvantifikovat podíl srážkových vod a podíl podzemních vod, podílejících se na
celkových přítocích, by pro hodnocení vlivu těžby nemělo žádný praktický smysl. Neboť
výpočty by vždy musely vycházet jen z hrubě odhadovaných údajů o propustnosti hornin, a tím
by se vypovídací schopnost takových „výpočtů“ pohybovala v rovině odborného odhadu
s možnou řádovou chybou.
Vzhledem ke skutečnosti, že plocha zahloubení, až na velmi nepatrný východní cíp, již
nijak nezvětšuje dotčenou roztěženou část lomu, nebude zahloubení ochuzovat povrchovým
odvodněním další plochy kolem lomu. K žádnému praktickému navýšení rozsahu těžebny, v níž
srážkové vody dotují důlní vody, již projektovaným zahloubením nedojde. Nedojde ani k žádné
změně výparu ze dna lomu oproti současnému stavu. Provádět bilanční výpočty množství
srážkových vod stavu, který bude v zásadě podobný jako je stav současný, kdy žádné problémy
nebyly definovány, nepovažujeme za smysluplné a pro daný úkol za nezbytné.
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Celkové průměrné přítoky do zahloubení by podle uvedeného výsledku mohly zvýšit ze
současných průměrných hodnot o 1/3, než je tomu v současnosti. Konkrétně by to znamenalo,
že bude třeba čerpat důlní vody v průměrném ročním množství 0,5-1,0 l/s.
Nespotřebované důlní vody bude možné tak jako dosud odvádět z usazovací jímky do
strže ke Zlatému potoku. Platné limity pro vypouštění důlních vod (povolené kubatury) nebude
nutné měnit, jelikož zahloubením lomu vzroste mírně potřeba využití důlní vody pro skrápění.

8. VLIV NA VODNÍ REŽIM
Při zahloubení lomu předpokládáme zastižení jen slabě zvodněných hornin. Přítoky lze
v zahloubení předpokládat především od SV a JZ. Přítoky vod do zahloubení budou pocházet
zejména z atmosférických srážek, spadlých na plochu lomu a částečně z puklinově porušeného
skalního podloží. Režim proudění podzemních vod se kolem plánovaného zahloubení oproti
současnému stavu změní jen mírně, rozšířením dosahu vlivu čerpání.
Dosah vlivů čerpání důlních vod se zákonitě mírně změní, neboť dojde k čerpání vod
z větší hloubky. Tomu lze přisoudit mírně větší dosah deprese. Vzhledem k tomu, že
propustnost skalního masivu je velmi nízká, nelze oproti dosavadním vlivům na okolí očekávat
žádné řádové změny. Tj. dosah deprese se může změnit v řádu jednotek metrů, max. cca
o 20 m. Jak již bylo výše diskutováno, nelze toto žádným způsobem přesně vymezit zákresem
v mapě. Nemá smysl používat výpočtové vzorce dosahu deprese, pokud údaje o propustnosti
pro prostor zahloubení zcela chybí. Chatová kolonie je situovaná v prostoru s jiným
horninovým podložím, paralelním pruhem fylitických břidlic, směru SV-JZ. Nepředpokládáme
proto, že by se odlišným horninovým prostředím šířily dosahy vlivů lomu od lomu právě
směrem k SZ a S, tedy kolmo na dominantní směry průběhu zbřidličnatění a kolmo na
dominantní rozpukanost.
Dosah deprese vlivem odvodnění lomu bude dosahovat do předpokládané vzdálenosti
vyšších desítek metrů od okrajů zahloubení. V prostoru předpokládaného dosahu vlivu čerpání
důlních vod se nenacházejí žádné studny individuálního zásobování, které by mohly být těžbou
a pánovaným zahloubením ovlivněné. Pro doložení tohoto předpokladu je možné kontrolně
měřit vybrané cca 4 studny v chatové oblasti kolem lomu, 1x ročně, vždy v podzimním období.
Zahloubení lomu se nebude rozšiřovat směrem ke Zlatému potoku, takže tímto směrem
rozšíření vlivu čerpání rovněž nepředpokládáme.

9. JAKOST DŮLNÍCH VOD
Jakost vypouštěných důlních vod je limitována poměrně přísně, rozhodnutím Krajského
úřadu Plzeňského kraje, odboru životního prostředí, ze dne 26.11.2013, č.j. ŽP/10288/13,
v hodnotách:
NL:
hodnota „p“ 10 mg/l, hodnota „m“ 25 mg/l
C10-C40: hodnota „p“ 0,1 mg/l, hodnota „m“ 0,15 mg/l.
Vzorky vody by měly být odebírané 2x ročně.
Při plánovaném zahloubení lomu se způsob nakládání s důlními vodami (s výjimkou
potřebných přesunů čerpací stanice) podstatně nezmění. Při zachování dosavadních provozních
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opatření nehrozí riziko znečištění povrchových a využívaných podzemních vod, ani okolních
evidovaných jímacích objektů. Rozsah sledování ukazatelů jakosti důlních vod je třeba dodržet
podle rozhodnutí vodoprávního úřadu.

10. UKONČENÍ TĚŽBY
Po ukončení těžby dojde k přerušení čerpání důlních vod. Dojde k zaplavení vytěženého
prostoru a k vytvoření vodní plochy, s předpokládanou úrovní hladiny v hloubce kolem 15-20
m pod terénem, tj. v úrovni cca 520 m n.m. Uvedená úroveň byla odborně odhadnutá jako
kombinace předpokládané původní neovlivněné úrovně hladiny podzemní vody, úrovní hladiny
vody v okolních studnách, a schopnosti vyplnit vytěženou plochu do doby rovnováhy přítoků
podzemní a povrchové vody a zároveň eliminace vody odparem.
Lom by měl být po ukončení těžby při výše uvedených předpokladech (výšce zatopení
na 520 m n.m.) vyplněný objemem vody cca odhad cca 5,5 mil. m3, bez započtení kubatur
uložených materiálů vnitřní výsypky. Celková doba zatápění by se měla pohybovat ve vyšších
desítkách let. Jedná se opět o hrubý řádový odhad, vycházející z přítoků do lomu v hodnotě
kolem 1 l/s. Přesnější prognózu bude možné stanovit při dotěžování, při známých přítocích
v konečné fázi těžby lomu.

11. ZÁVĚR
Hydrogeologické posouzení kamenolomu Zahrádka se věnovalo plánovanému
zahloubení lomu v stávajícím dobývacím prostoru Zahrádka, na úroveň 465 m n.m.
Stanovení přítoků důlních vod do zahloubení bylo provedeno metodou analogie pomocí
dosavadních měření a sledování přítoků do lomu. Podle provedených odborných odhadů
vychází, že zahloubení na 465 m n.m. vyvolá navýšení přítoků podzemní vody na průměrných
max. 0,5-1,0 l/s. Je třeba upozornit, že se jedná o průměrné roční hodnoty, stanovené pro celý
rozsah zahloubení. Ve skutečnosti budou přítoky kolísat podle intenzity atmosférických srážek,
a v průměru budou mírně narůstat.
Důlní vody, využívané k akumulaci a pro potřebu těžební organizace, budou pro
technologii a skrápění lomu dostatečné. Odvádění nespotřebovaných důlních vod bude
zajištěno tak jako dosud, odtokem ke strži ke Zlatému potoku. Důlní vody budou z lomu
vypouštěny za podmínek platného rozhodnutí vodoprávního úřadu. Pro další období nebude při
zahlubování lomu potřeba navýšit stanovené kubatury vypouštěných důlních vod.
Vliv odvodnění kolem kamenolomu se bude šířit oproti současnému stavu již jen
omezeně. Nedosáhne k okraji chatové kolonie. Dosah vlivů na vodní režim lze usuzovat
v očekávaném rozsahu vyšších desítek metrů od okraje lomu. Vlivem nízké propustnosti hornin
nebudou ovlivněné žádné okolní vzdálené jímací objekty.
Pro možnost průběžného hodnocení vlivů těžby doporučujeme:
•
po dohodě s majiteli pozemků provádět 1x ročně (v podzimním období)
kontrolní měření úrovně hladiny vody ve studnách ST-1, ST-3, popř. ST-9,
ST-10
•
sledovat množství čerpaných důlních vod a provádět minimálně 1x měsíčně
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•

zápisy kubatur čerpaných vod do knihy odvodňování
provádět vzorkování důlních vod v rozsahu rozhodnutí KÚ.

V Praze, 10. listopadu 2020

RNDr. Ivan Koroš
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Obr. č. 1. Vodní jímka na 3. etáži.

Obr. č. 2. Detail rozpukaných horniny ve stěně 4. etáže.
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Obr. č. 3. Nepravidelně rozpukané slabě zvodněné horniny na 4. etáži.

Obr. č. 4. Slabě zvodněná porucha ve sjezdu z 3. na 4. etáž.

