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Příloha 3 Rámcového programu monitoringu 

DOPORUČENÁ KRITÉRIA PRO VÝB ĚR MONITOROVACÍCH MÍST PRO PROGRAMY 

MONITORINGU PODZEMNÍCH VOD  

 

Relativně homogenní sedimentární hydrogeologické struktury (např. kvartérní terasy) 

nebo převážně málo mocné liniové sedimentární struktury (aluviální sedimenty, 

glaciofluviální sedimenty).                                                          

Hlavním kritériem je pravidlo vhodného plošného relativně pravidelného pokrytí sítí 

monitorovacích bodů v závislosti na hydrogeologické významnosti kvartérního 

kolektoru.  Zranitelnost je zpravidla vysoká, doporučená hustota pozorovací sítě 

kvality podzemních vod je nejčastěji 1,5 až 2,25 pozorovacích míst na 30 km2.  

 

Sedimentární hydrogeologické struktury pánevního typu – varianta jeden vodní útvar 

částečně krytý izolátorem nebo nadložím s nižší propustností. 

Při konstrukci pozorovací sítě kvality podzemních vod se vychází z předpokladu, že 

nejcitlivější a nejzranitelnější je infiltrační území, kde je doporučena nejvyšší hustota 

pozorovacích míst, to je nejčastěji 1,5 až 3 pozorovací místa na 30 km2.   

V ostatních částech hydrogeologické struktury lze počet pozorovacích objektů snížit 

úměrně ke klesající zranitelnosti podle tabulky č. 1.  Mělké kvartérní vrty se mohou 

do monitorovací sítě zahrnout pouze v případě, že se vyskytují v infiltračních územích 

pánevní struktury a sledují kolektory, kterými také dochází k infiltraci do sledovaného 

pánevního útvaru podzemních vod.   

 

Sedimentární hydrogeologické struktury pánevního typu – varianta více vodních 

útvarů ve vertikálním sledu částečně krytých izolátorem nebo nadložím s nižší 

propustností. 

Konstrukce pozorovací sítě kvality podzemních vod je obdobná jako u struktur 

s jedním vodním útvarem s tím rozdílem, že se preferuje pouze vodohospodářsky 

významný kolektor nebo se vybuduje pozorovací síť kvality podzemních vod pro 

každý významný kolektor. 

 

Sedimentární hydrogeologické struktury pánevního typu – varianta horizontálně 

nehomogenní kolektor, výskyt vodních útvarů s lokálním významem. 

Rozmístění pozorovací sítě kvality podzemních vod je funkcí významnosti kolektoru 

a jeho zranitelnosti. Pozorovací síť musí zohlednit rozdílnost chemického složení 

podzemních vod v prostoru infiltrace, transportu a drenáže, pokud je toto členění 

významné. V částech pánevní struktury bez výskytu významného zvodnění se 

pozorovací síť nebuduje. 
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Sedimentární struktury s velmi pestrým vývojem typu flyšových sedimentů 

V těchto strukturách se vytváří řada drobných kolektorů, která neumožňuje vybudovat 

pozorovací síť, která by charakterizovala identické souvislé vodní těleso v celé ploše 

výskytu flyšových sedimentů. Pozorovací síť kvality podzemních vod charakterizuje 

plošnou proměnlivost území. Hustotu pozorovací sítě navrhujeme přizpůsobit 

zejména plošné variabilitě hydrogeologického významu lokality. Použitelné jsou 

i kvartérní vrty v údolní nivě, která zjevně drénuje okolní flyšové sedimenty. 

Struktury v krystaliniku 

V těchto oblastech zpravidla existují dva základní typy oběhu podzemních vod, které 

jsou vázány na svrchní připovrchovou rozvolněnou zónu a na hlubší oběh vázaný na 

puklinové a tektonické zóny. Pozorovací body (např. prameny) pak reprezentují 

určitou část území a určitý oběh podzemních vod. Většina potenciálních pozorovacích 

objektů je reprezentativní pouze pro mělký oběh v lokálním povodí. Hlavním 

kritériem pro stanovení reprezentativnosti vůči typu oběhu je vydatnost pramene, jeho 

režim a chemické složení vody, které indikují hloubku oběhu podzemních vod 

a velikost infiltračního území. V oblastech krystalinika se doporučuje zařadit do 

pozorovací sítě kvality podzemních vod významnější (vydatnější) prameny a vrty, 

které reprezentují větší plochu hydrogeologické struktury. Použitelné jsou i kvartérní 

vrty v údolní nivě, která zjevně drénuje okolní krystalické horniny. Doporučená 

minimální hustota pozorovací sítě je 1 monitorovací bod na 400 km2. Pozorovací síť 

musí respektovat hlavní litologické typy hornin. 

 

Krasové oblasti 

Ve vápencových oblastech bez zkrasovatění se při budování pozorovací sítě kvality 

podzemních vod postupuje jako v oblastech krystalinika. V zkrasovatělých územích 

se doporučuje do pozorovací sítě kvality podzemních vod zařadit významné prameny 

a vrty. U krasových pramenů nelze využít vyvěračky dotované z povrchových toků. 

Hustota pozorovací sítě je závislá na stupni zkrasovatění a formování vhodných 

pramenů, respektive míst vhodných pro budování pozorovacích vrtů. Vzhledem 

k malé době zdržení podzemních vod ve struktuře s krasovými jevy lze za 

reprezentativní pokládat i jeden objekt sledující strukturu v místě odvodnění. 
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Tabulka 1: Kritéria pro stanovení hustoty pozorovací sítě ve strukturách 

sedimentárních hornin 

 

Hydrogeologický význam vodního útvaru Zranitelnost vodního útvaru 

Propustnost T (m.s-2) Počet objektů 

na 30 km2 

Zranitelnost Opravný 

koeficient 

Počet 

objektů na 

30 km2 

 

Velmi vysoká 

 

> 1.10-3 

 

2 

vysoká 1,5 3 

střední 1 2 

nízká 0,5 1 

 

Vysoká 

 

1.10-4 – 1.10-3 

 

1,5 

vysoká 1,5 2,25 

střední 1 1,5 

nízká 0,5 0,75 

 

Střední 

 

1.10-5 – 1.10-4 

 

1 

vysoká 1,5 1,5 

střední 1 1 

nízká 0,5 0,5 

 

Nízká 

 

< 1. 10-5 

 

0,5 

vysoká 1,5 0,75 

střední 1 0,5 

nízká 0,5 0,25 

 

 

 

 

 

 


