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V ryze puklinovém prostředí krystalických hornin proudí
podzemní voda převážně po otevřených puklinách a zlo-
mech. Identifikace výrazných vodivých zlomů a porucho-
vých zón, na nichž často dochází k drenáži podzemních
vod hlubšího oběhu, je důležitá ze dvou aspektů. V prvé
řadě tektonický prvek drénující hlubší podzemní vody umož-
ňuje zbudování vodního zdroje se stabilní vydatností, směr
hydraulického gradientu současně omezuje riziko zasažení
povrchovým znečištěním. V případě, že v prostředí nízce
propustných krystalických hornin je vyhledávána vhodná
lokalita pro umístění skládky či úložiště různého typu, je
naopak výskyt vodivého zlomu vylučujícím kritériem.

Detailní hydrogeologické mapování zahrnuje dokumen-
taci všech přirozených drenáží podzemních vod (pramenů,
mokřin) a dalších hydrogeologických objektů (vrtů, studní)
na lokalitě, terénní měření fyzikálně-chemických paramet-
rů podzemních vod a odběr vzorků podzemních vod z vy-
braných objektů. Součástí mapování je zhodnocení všech
archivních dat a podkladů z dotčeného území.
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Lokalita Panské Dubenky se nachází na z. okraji Javořické vr-
choviny ca 6 km jv. od města Počátky. Mapovaná oblast o
rozloze 7,5 km2 zahrnuje výzkumnou lokalitu projektu MPO
FR-TI1/367 na hranici činného lomu v obci Panské Dubenky.

Místem s nejvyšší nadmořskou výškou je elevace V Kopcích
(728 m n. m.) v centrální části oblasti. Nejnižší místo v údolí
Hamerského potoka má nadmořskou výšku ca 615 m.

Oblast leží při z. okraji centrálního moldanubického plu-
tonu, který zřetelně morfologicky vystupuje nad okolní
moldanubické migmatity podél ssv.-jjz. orientované hrani-
ce, jejíž charakter zde ale není zřejmý. V této části molda-
nubického plutonu dominuje středně zrnitý porfyrický
dvojslídný granit. Obsah vyrostlic živců, které jsou často
přednostně uspořádány, je velmi proměnlivý. Místy se ob-
jevují biotitické šlíry. Tyto granity obsahují drobná tělesa
jemně až středně zrnitého leukokratního až dvojslídného,
místy porfyrického granitu cukrového vzhledu. Hranice
jsou pozvolné. Západní hranice moldanubického plutonu
a sillimanit-biotitických migmatitů s cordieritem vede při-
bližně údolím Hamerského potoka, V mapované oblasti
není tato hranice nikde odkryta. Flebit-nebulitické migma-
tity se objevují i jako enklávy v granitech. Největší z nich
vystupuje v sv. části mapované oblasti. Granity zvětrávají
do písčitého eluvia, migmatity do písčitojílovitého, moc-
nosti obvykle nepřesahují 1 m.

Kvartérní sedimenty se vyskytují velmi málo, jde přede-
vším o hlinitopísčité až hlinitokamenité svahové splachové
sedimenty, které často obsahují bloky granitů. Plošně nej-
rozšířenější jsou v plochém údolí z. od Klatovce, mocnosti
jen výjimečně přesahují 2 m. V údolí Hamerského a Stu-
denského potoka leží nepříliš mocné fluviální štěrky
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(23-32 Kamenice nad Lipou)



a hlíny. Plochá údolí u rybníků Karhov a Zhejral jsou
vyplněna organickými sedimenty, které se vyskytují také
v sedle sz. od Horního Pole.

Zlomová síť je pravidelná, tvoří ji zlomy směru JZ-SV,
které jsou porušovány zlomy směru SZ-JV. Těmto směrům
odpovídají i dominantní směry puklinové sítě zjištěné Ver-
nerem a Žákem (2005) v lomu Panské Dubenky. Na seve-
rojižní zlom v. od Klatovce jsou vázány křemenné žíly.

K infiltraci srážkových vod dochází v celé ploše pro-
střednictvím zvětralinového pláště granitů a svahových se-
dimentů převážně písčitého charakteru s průlinovou pro-
pustností. Podzemní vody mělkého oběhu jsou drénovány

místními erozními bázemi – Hamerským potokem při z.
okraji území a Studenským potokem při v. okraji. Část vod
dále proniká do hlubších částí, do puklinového prostředí
granitů.
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V průběhu mapovacích prací bylo zdokumentováno cel-
kem 30 drenáží podzemních vod (pramenů, mokřin).
Byly to prameny suťové vyskytující se na svazích v mís-
tech výrazné změny sklonu reliéfu, prameny vázané na
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Na+ Mg2+ K+ Ca2+ Fe (HCO3)
– (NO3)

– F- (SO4)
2– Cl– pH EC TDS

mg.l–1 mg.l–1 mg.l–1 mg.l–1 mg.l–1 mg.l–1 mg.l–1 mg.l–1 mg.l–1 mg.l–1 μS.cm–1 mg.l–1

PD008 5,48 2,04 1,18 8,94 0,07 3,7 2,33 0,18 37,73 1,36 5,76 128 63,38

PD017 5,79 2,14 4,26 12,93 0,25 14,6 2,66 0,38 43,1 2,97 5,81 153 90,77

PD023 3,92 1,81 1,15 9,95 < 0,05 1,83 4,17 0,19 35,82 1,9 5,85 97 61,32

PD024 5,32 1,68 1,08 9,51 < 0,05 3,66 2,38 0,12 34,49 1,5 5,95 101 60,09

PD027 5,64 1,99 1,70 9,26 3,54 48,8 0,73 0,13 3,98 5,12 6,48 86 83,00

PD028 2,88 1,70 1,59 9,88 < 0,05 7,3 16,72 0,06 16,66 1,4 5,89 92 58,54

PD031 7,48 1,84 0,63 7,58 < 0,05 24,4 1,64 0,2 16,71 1,3 6,87 90 61,99

PD039 4,59 1,95 2,14 12,06 6,93 24,4 5,15 0,13 33,37 2,26 6,08 103 96,11

PDV1 směs 9,56 3,04 2,64 17,43 < 0,05 < 0,5 5,34 0,06 70,65 3,19 5,59 202 112,09

PDV1 31 m 9,16 3,00 2,55 17,39 0,22 2,4 5,73 0,05 66,57 2,06 5,62 201 109,32

PDV1 81 m 11,95 3,39 6,23 21,03 12,96 24,4 5,59 0,07 74,57 2,19 5,56 209 165,11



hranice zvětralin a kvartérních sedimentů s různým po-
dílem jílovité složky a prameny tektonické, ležící poblíž
zlomů.

Vydatnost pramenů byla obecně nízká, pohybovala se
v rozsahu od 0,01–0,75 l.s–1 s průměrem 0,15 l.s–1. Podzem-
ní vody mají kyselou reakci s pH v rozmezí 4,9–6,3, měrná
specifická vodivost podzemních vod byla 85–294 μS.cm–1, s
průměrnou hodnotou 132 μS.cm–1. Na základě prvních te-
rénních měření fyzikálně-chemických vlastností podzem-
ních vod byly vytipovány prameny s indikací hlubšího obě-
hu. Jde o prameny s hodnotou pH > 6 (d. b. PD027, PD031,
PD039), relativně vysokou vydatností (d. b. PD028)
a s výskytem rezavých sraženin oxyhydroxidů Fe a Mn
v oblasti jejich vývěru, svědčícím o změně oxidač-
ně-redukčních podmínek při výstupu podzemních vod

(d. b. PD027 a PD039). V oblastech granitových masivů
roste hodnota pH s délkou a hloubkou pohybu podzemní
vody horninovým prostředím. V infiltračních oblastech
mají vody velmi mělkého oběhu pH kolem 5, v drenážních
oblastech vod hlubšího oběhu se pH podzemních vod blíží
7. S délkou oběhu roste také celková mineralizace vod, kte-
rá je při terénním měření charakterizována hodnotou měr-
né specifické vodivosti. Jako primárního indikačního ná-
stroje hlubšího oběhu vod tyto hodnoty ale použít nelze,
protože zvýšená hodnota vodivosti je u většiny pramenů
způsobena vyšším obsahem látek antropogenního původu
ze zemědělského znečištění.

Z vybraných pramenů a studní byly následně odebrány
vzorky podzemních vod pro základní chemické analýzy.
Současně byly odebrány vzorky z výzkumného vrtu

�������	�
�	�	
�������������������	��������� ���������	
���	�
 �-�

)��6	16	&���
��
�
����?	��	
�
��	�
�����	/����	'������3	�
��
��	�����������	�
���	$�?����
	7+UWT86



PDV-1 v Panských Dubenkách. Cílem těchto odběrů bylo
ověření charakteru zonálnosti chemického složení pod-
zemních vod na lokalitě. Pro zonalitu podzemních vod
v krystaliniku obecně platí, že v oxidační zóně v infiltrač-
ních oblastech je obsah hydrogenuhličitanů nízký, probíhá
zde oxidace pyritu a mezi anionty převažují sírany. S dél-
kou a hloubkou oběhu podzemních vod obsah síranů klesá
a stoupá obsah hydrogenuhličitanů jako výsledek redukce
síranů (Singhal – Gupta 2010).

Ve vrtu PDV-1, ležícím na vrcholu bezejmenné elevace,
byly zjištěny dvě výrazné propustné polohy (pukliny či
puklinové systémy) v hloubkách 31 m a 81 m. Z těchto po-
loh byly selektivně odebrány vzorky podzemních vod, sou-
časně byl odebrán směsný vzorek z celého vrtu. Etážový
odběr z vrtů byl prováděn pomocí odběrového zařízení vy-
vinutého v České geologické službě (Holeček et al. 2012),
které umožňuje odběr podzemních vod z izolovaných úse-
ků úzkoprofilových vrtů.

Výsledky chemických analýz jsou uvedeny v tabulce 1
a znázorněny v Piperově diagramu na obr. 1. Vzorky ode-
brané z vrtu jsou zde vyznačeny černou barvou, jde o vody
typu Ca-SO4. Obsah základních kationtů je u všech vzorků
z vrtu PDV-1 téměř totožný, mění se poměr síranů a hydro-
genuhličitanů od téměř nulového obsahu HCO3 ve směs-
ném vzorku přes 5 meqv % u vzorku z pukliny v hloubce
31 m až po 22 meqv % u vzorku z pukliny v hloubce 81 m.
Podíl hydrogenuhličitanů ve vrtu PDV-1 s hloubkou roste,
ale i u odběru z hloubky 81 m převažuje podíl velmi měl-
kých vod.

Řada vzorkovaných pramenů drénuje mělkou podzemní
vodu, která svým složením odpovídá směsnému vzorku
z vrtu PDV-1 a odběru z pukliny v hloubce 31 m s minimál-
ním obsahem hydrogenuhličitanů (obr. 1). Vyšší obsahy
hydrogenuhličitanů byly zaznamenány u studny PD017
a pramenů PD028, PD039, PD027 a PD031 (lokalizace viz
obr. 2). Studna PD017 byla vyhloubena ve dně menšího
lomu, který leží u paty svahu elevace s vrtem PDV-1. Lo-
mem jsou drénovány podzemní vody z puklinového pro-
středí výše položených granitů, což velmi dobře dokládá
shodné chemické složení vod z pukliny v hloubce 81 m ve
vrtu PDV-1 a ze studny PD017.

Prameny PD028 a PD039 leží v blízkosti tektonických
linií (obr. 2). Jde pravděpodobně o směsné vzorky podzem-
ních vod mělkého oběhu a hlubších vod vystupujících po
vodivém zlomu. Typ všech uvedených vod je Ca-SO4.

U pramenů PD027 (obr. 3) a PD031 (obr. 4) mezi anion-
ty převládají hydrogenuhličitany (vody typu Ca-HCO3).
Oba tyto prameny leží na tektonických liniích (obr. 2), kte-
rými jsou prokazatelně drénovány vody hlubšího oběhu.

Celková mineralizace podzemních vod na lokalitě Pan-
ské Dubenky kolísá v rozpětí 60–160 mg.l–1, jsou to vody
slabě mineralizované.
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Na základě terénních prací a výsledků chemických analýz
podzemních vod bylo na modelovém území v okolí Pan-
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ských Dubenek identifikováno několik vodivých struktur-
ních prvků. Nejvýraznější z nich leží jižně a východně od
Klatovce v sv. části mapované oblasti (obr. 2). Jde o linii
směru S-J (prameny PD028, PD031) a vodivý zlom směru
SZ-JV (pramen PD027). Na těchto liniích dochází k dre-
náži podzemních vod hlubšího oběhu, jejichž infiltrační
oblastí je pravděpodobně hřeben Javořice (837 m n. m.),
nacházející se východně od mapovaného území.

Další tektonická linie směru SV-JZ s indikací hlubšího
oběhu podzemních vod leží v. od Horního Pole (pramen
PD039).

Hydrogeologické mapování v kombinaci s mapová-
ním geologickým představuje rychlý a finančně málo
náročný nástroj k identifikaci vodivých tektonických
prvků, a to i v zakrytém terénu. Mezi hlavní indikační
znaky pramenů vázaných na tektonické linie patří vyšší
hodnoty pH ve srovnání s pozadím na lokalitě, vyšší

a stabilní vydatnost a převaha hydrogenuhličitanů mezi
hlavními anionty.

Poděkování. Výzkum byl realizován za finanční podpory projektu
Ministerstva průmyslu a obchodu č. FR-TI1/367.
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