ŘEŽ
Hydrogeologické posouzení hloubkových vrtů
pro tepelné čerpadlo na pozemcích
parc st. č. 444/1, 444/46 – 59 a 448
v k. ú. Husinec u Řeže

Praha, listopad 2018

Husinec u Řeže, p. 444/1, 444/46-59, 448

Číslo zakázky:

HG posouzení vrtů pro TČ

B 8110

Název projektu:

ŘEŽ
Hydrogeologické posouzení hloubkových vrtů pro tepelné čerpadlo
na pozemcích p. č. 444/1, 444/46 – 59 a 448 v k. ú. Husinec u Řeže

Objednatel:

Slunce Invest, s. r. o.
Zdenice čp. 41, 383 01 Prachatice
IČ: 24 70 92 21

Zhotovitel:

Ochrana podzemních vod s.r.o.,
Bělohorská 31, Praha 6, 169 00
IČ: 26 75 00 66

Předmět akce: Posouzení
hydrogeologických
poměrů
pro
projekt
hloubkových vrtů pro tepelné čerpadlo v katastrálním území
Husinec u Řeže na základě rešerše archivních geologických
a hydrogeologických podkladů, rekognoskace zájmového
území, včetně vyjádření k rizikům případného negativního
ovlivnění vodních zdrojů v okolí

Vedoucí projektu:

RNDr. Milan Novák

Odpovědný řešitel:

RNDr. Milan Novák

Statutární zástupce dodavatele: RNDr. Jiří Čížek

Datum zpracování:
© Ochrana podzemních vod, s.r.o. Praha

21. 11. 2018
2

Husinec u Řeže, p. 444/1, 444/46-59, 448

HG posouzení vrtů pro TČ

OBSAH

strana

1. ÚVOD .................................................................................................................. 4
2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE K VRTŮM TČ .................................................................. 4
3. REŠERŠE PODKLADŮ, REKOGNOSKACE ÚZEMÍ...................................... 5
4. GEOLOGICKÉ A HYDROGEOLOGICKÉ POMĚRY ...................................... 6
4.1. Geologická stavba širšího okolí ...................................................................... 6
4.2. Geologické poměry v zájmovém území .......................................................... 6
4.3. Hydrogeologické poměry ................................................................................ 6
4.4. Hydrogeologická a hydrologická rajonizace ................................................... 7
5. GEOLOGICKÝ PROFIL LOKALITY PROJEKTOVANÝCH VRTŮ TČ ........ 7
6. OCHRANNÁ PÁSMA VODNÍCH ZDROJŮ ..................................................... 8
7. JÍMACÍ OBJEKTY PODZEMNÍCH VOD V OKOLÍ ........................................ 8
8. ZÁVĚR ................................................................................................................. 9

PŘÍLOHY:
1. Přehledná lokalizace zájmového území
2. Situace území projektovaných vrtů TČ a blízkých vodních zdrojů

© Ochrana podzemních vod, s.r.o. Praha

3

Husinec u Řeže, p. 444/1, 444/46-59, 448

HG posouzení vrtů pro TČ

1. ÚVOD
Na základě požadavku firmy Slunce Invest s.r.o. zpracovala firma Ochrana
podzemních vod, s.r.o. posouzení hydrogeologických poměrů pro projekt hloubkových vrtů
pro tepelné čerpadlo v oblasti plánované výstavby rodinných domů při jižním okraji Řeže,
v k. ú. Husinec u Prahy.
Na pozemcích určených pro stavbu rodinných domů (RD) parc. č. 444/1, 444/46-59 a
448 (celkem 15 pozemků) v k. ú. Husinec u Řeže je počítáno maximálně se dvěma TČ vrty
hloubky do 150 m pro každý RD, tj. celkem s maximálně 30 vrty TČ v zájmovém území.
Lokalita se nachází při jižním okraji obce Řež, v území mírně svažitém směrem k jihu,
v nadmořské výšce přibližně 230 m n. m. Přehledná lokalizace zájmového území je patrná
z přílohy č. 1.
o základní popis technických parametrů navrhovaných vrtů a jejich umístění
o geologická
a
tektonická
stavba
území,
specifikace
geologického
a hydrogeologického prostředí vrtů TČ
o hydrogeologické
poměry
a
oběh
podzemních
vod,
charakteristika
geohydrodynamického systému z hlediska stavu podzemní vody v jednotlivých
zvodních, průtočnosti zvodnělého horninového prostředí
o základní dostupné údaje k jímacím objektům podzemních vod, nacházejících
se v blízkosti vrtů TČ v předmětném geohydrodynamickém systému
o existence OPVZ či OPPLZ, resp. poddolovaných území a limity vzhledem k vrtům
pro TČ z nich vyplývající
o ocenění míry rizika provádění vrtů TČ pro zachování přirozené hydrogeologické
stratifikace geohydrodynamického systému, zejména vzhledem k jímacím objektům
podzemních vod v okolí
o stanovení případných podmínek z hydrogeologického hlediska k provádění vrtů
TČ, v případě reálných rizik nevratných negativních dopadů hloubení
a provozování vrtů TČ na jímací objekty podzemních vod v okolí doporučení
na zamítnutí daného záměru
Toto „hydrogeologické posouzení“ je „vyjádřením osoby s odbornou způsobilostí“,
určené pro předložení na vodoprávní úřad v souladu s § 17, písmeno g) vodního zákona
k udělení (neudělení) souhlasu ve věci realizace hloubkových vrtů pro TČ.

2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE K VRTŮM TČ
V zájmovém území je počítáno v maximálním rozsahu s celkem 30 vrty pro TČ,
s maximální hloubkou 150 m, se vzájemnou min. roztečí 12 m. Vystrojení vrtů
bude dvouokruhové (4xd32x3,0 mm), materiál sondy pak GEROtherm PE100 RC.
Po vyhloubení vrtů a osazení výměníku TČ budou vrty proinjektovány termoinjekční
směsí CALIDUTERM EKO v celém profilu vrtu (bez ohledu na zjištěné přítoky při hloubení),
která po zatuhnutí vytvoří v prostoru vrtu mezi jeho stěnou a výstrojí pro vodu nepropustnou
tamponážní směs.
Schematická lokalizace vrtů TČ je patrná z přílohy č. 2.
© Ochrana podzemních vod, s.r.o. Praha
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3. REŠERŠE PODKLADŮ, REKOGNOSKACE ÚZEMÍ
Z archivů zpracovatele a ČGS Geofond byly využity následující geologické
a hydrogeologické podklady:
 Jetel J. (1982): Určování hydraulických parametrů hornin hydrodynamickými
zkouškami ve vrtech. – ÚÚG. Praha.
 Krásný J. et al. (2012): Podzemní vody ČR - regionální hydrogeologie prostých
a minerálních vod. - ČGS. Praha.
 Novák M. (2018): Hydrogeologický dozor při realizaci hloubkových vrtů pro TČ
v sekcích R5, R6 a R8 v Nebřenicích. – Ochrana podzemních vod. Praha.
 Pilařová M. (2003): Řež, parc. č. 313/89, závěrečná zpráva o průzkumném
hydrogeologickém vrtu ŘB-1. – Pilařová Marie. Praha.
 Pilařová M. (2003): Řež, kat. území Husinec u Řeže, parcela č. 313/72, závěrečná
zpráva o geologickém průzkumu, vrty TČ-1, TČ-2 pro tepelné čerpadlo. – Pilařová
Marie. Praha.
 Pilařová M. (2006): Řež u Prahy, obec Husinec, parcela č. 438/13, závěrečná zpráva
o průzkumném hydrogeologickém vrtu ŘŠ-1 – Pilařová Marie. Praha.
 Šeda S. (2006): Metodický pokyn České asociace hydrogeologů č. 2 / 2006 - pravidla
pro projekci a provádění vrtů pro tepelná čerpadla systému země – voda.
 Šeda S. (2010): Metodika pro projektování, povolování a provádění zemních tepelných
sond pro tepelná čerpadla systému země-voda. - verze 1 – prosinec 2010. –
RNDr. Svatopluk Šeda. Žamberk.
 Šeda V. (2016): Vrty pro tepelná čerpadla systému země x voda versus ochrana
vodních zdrojů podzemní vody. – FINGEO. Choceň.
 Vrána T. (2010): Husinec u Řeže, inženýrsko-geologický posudek základových poměrů
pro výstavbu rodinných domů na parcele č. 424/1, k.ú. Husinec u Řeže. – Tomáš
Vrána. Praha.
 geologická a hydrogeologická mapa, list 12 - 24 Praha, 1 : 50 000
 geologická mapa, list 12 – 241 Roztoky, 1 : 25 000
Na webových portálech „voda.gov.cz“ a „mzcr.cz“ byly ověřovány aktuální zákresy
případných ochranných pásem vodních zdrojů (OPVZ) či přírodních léčivých zdrojů (OPPLZ)
v širší zájmové oblasti. Na webovém portálu „geology.cz“ byl zjišťován výskyt případných
důlních děl či poddolovaných území.
Rekognoskace území proběhla dne 29. 10. 2018, při níž byla provedena generelní
prohlídka zájmového území a blízkého okolí z hlediska výskytu případných potenciálních
jímacích objektů podzemní vody.
Zájmovou oblast z jižní a jihovýchodní strany tvoří nezastavěné, částečně zalesněné
území, svažující se pak dále strmě k Vltavě. Severně a západně se nachází zástavba rodinných
domů (RD) se zahradami.
Zájmová oblast je zásobována vodou z obecního vodovodu, u většiny RD
se na zahradách nacházejí domovní studny využívané k zálivce, resp. jako zdroje užitkové
vody, výjimečně slouží studny i jako zdroj pitné vody. Podrobnosti k jímání podzemních vod
domovními studnami jsou uvedeny v kap. 7.

© Ochrana podzemních vod, s.r.o. Praha
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4. GEOLOGICKÉ A HYDROGEOLOGICKÉ POMĚRY
4.1. Geologická stavba širšího okolí
Z regionálně-geologického hlediska náleží zájmové území k severozápadní části
barrandienského synklinoria, budovaného zde horninami kralupsko - zbraslavské skupiny
svrchnoproterozoického stáří. V kralupsko - zbraslavské skupině zde převažuje monotónní
série hlubokomořské sedimentace se střídáním prachovců, břidlic a drob (s převahou drob)
a lokálně i s výskytem silicitů (prokřemenělých hornin).
Tektonické postižení svrchnoproterozoického komplexu hornin zde není významné,
předpokládáme zde výskyt spíše jen ojedinělých tektonických poruch diskrétního charakteru.
Svrchnoproterozoický podklad je překryt reliktem pleistocenních terasových
fluviálních sedimentů, popř. deluviofluviálních uloženin.

4.2. Geologické poměry v zájmovém území
Předkvartérní podklad v zájmovém území je budován střídajícími se polohami drob
a břidlic, šedých až černošedých. Místy se v nich vyskytují i polohy prokřemenělých hornin
(silicitů).
Svrchní část horninového prostředí zde tvoří droby a břidlice, silně až středně
rozpukané, místy s relativně kompaktními či slabě rozpukanými prokřemenělými polohami,
přičemž povrch proterozoického podkladu se nachází v hloubkách okolo 5 m pod povrchem
terénu.
Svrchní zvětralá zóna drob a břidlic, s úlomkovitým až kusovitým rozpadem,
místy s hlinitou příměsí, přechází již v hloubkách okolo 10 m pod terénem do navětralé zóny,
s převažujícím kusovitým rozpadem horniny.
Zónu přípovrchového rozvolnění a rozpukání hornin lze předpokládat do hloubek
okolo 20 – 30 m pod terén. Dále do hloubek okolo 100 m pak horninový masív bude
charakteristický střídáním poloh slabě rozpukaných (převažujících) a nerozpukaných,
od hloubek cca 100 m bude hornina spíše neporušená, jen ojediněle s polohami slabě
rozpukanými (porušenými).
Kvartérní pokryv tvoří hlinitopísčité až písčitoštěrkovité sedimenty reliktu pleistocenní
terasy a ve svrchní části pak deluviofluviální (splachové) uloženiny obdobného složení,
s vyšším podílem jemnozrnné frakce. Jejich celkovou mocnost předpokládáme v průměru
okolo 5 m.

4.3. Hydrogeologické poměry
S ohledem na všeobecné hydrogeologické, resp. regionální hydraulické charakteristiky
patří zájmová oblast do tzv. „hydrogeologického masivu“ (Krásný, 2012).
V hydrogeologickém masivu se jednotlivé typy hornin, bez ohledu na petrografické odlišnosti,
různou intenzitu zvětrání a rozpukání, tektonickou pozici a geologický vývoj nevyznačují
kvalitativními rozdíly v geometrii a anatomii, tedy v typu hydrogeologického prostředí
(hydrogeologický masív). V něm rozdíly v regionálním rozdělení převládajících a anomálních
hodnot propustnosti nebývají příliš významné, s výjimkou případných poloh karbonátových
hornin (v zájmovém území se však tyto nevyskytují).

© Ochrana podzemních vod, s.r.o. Praha
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V rozvolněné a rozpukané zóně drob a břidlic dochází k omezenému oběhu podzemní
vody po puklinách, popř. poruchových zónách, zvodnělá část přípovrchového kolektoru
se nachází v hloubkách od cca 5 - 10 m pod terénem, do hloubek okolo 20 – 30 m. Směrem
do hloubky se stupeň rozvolnění a rozpukání drob a břidlic snižuje, rovněž tak i zvodnění
a propustnost horninového masivu. Ve větších hloubkách (od cca 30 - 40 m) jsou pukliny
vesměs už jen velmi málo propustné, významnější zvodnění je vázáno případně
jen na ojedinělé poruchové zóny, pokud nejsou vyplněny jílovitými produkty zvětrání.
Hladina podzemní vody v zájmovém území je převážně volná, s generelním směrem
proudění k jihu, souhlasně se sklonem povrchu terénu.
S ohledem na předpokládaný jen nízký stupeň tektonického porušení lze počítat
i s generelně nízkou propustností horninového prostředí, jen s velmi omezeným výskytem
a prouděním podzemních vod v puklinovém systému, resp. v nečetných diskrétních poruchách
horninového masivu.
V propustnějších polohách fluviálních, resp. deluviofluviálních uloženin se podzemní
voda vyskytuje jen v omezené míře, zejména po obdobích intenzivních srážek, kdy zde
mohou vzniknout občasné, nevýznamné a nesouvislé dílčí zvodně v zónách s vyšším
zastoupením písčité či štěrkovité frakce. Dlouhodoběji se podzemní voda může akumulovat
lokálně na bázi fluviálních sedimentů, v terénních depresích mírně zvlněného povrchu
předkvartérního podkladu, na jeho méně propustné jílovitoúlomkovitě rozložené zóně.

4.4. Hydrogeologická a hydrologická rajonizace
Z hydrogeologického hlediska je zájmové území součástí hydrogeologického rajónu
č. 6250 - „Proterozoikum a paleozoikum v povodí přítoků Vltavy“.
Zájmové území z hydrologického hlediska spadá do ČHP 4. řádu 1-12-02-0170-0-00,
Vltava, s plochou dílčího povodí 11,37 km2.

5. GEOLOGICKÝ PROFIL LOKALITY PROJEKTOVANÝCH VRTŮ TČ
Předpokládaný průměrný geologický profil vrtů pro tepelné čerpadlo v předmětné
lokalitě bude přibližně následující:
0,0 – 3,0 m písčité hlíny, hlinité písky s příměsí štěrku – kvartér
3,0 – 10 m droby a břidlice, zvětralé, silně rozpukané – proterozoikum
(s naražením podzemní vody rozvolněné zóny v hloubce okolo cca 5 - 10 m)
10 – 30 m droby a břidlice, navětralé, středně rozpukané – proterozoikum
(s puklinami více či méně zvodnělými)
30 – 100 m droby a břidlice, nezvětralé, slabě rozpukané i kompaktní - proterozoikum
(zcela ojediněle s možností zastižení poruchové zóny, spíše slabě zvodnělé)
100 – 150 m droby a břidlice, nezvětralé, převážně kompaktní - proterozoikum
(zcela ojediněle s možností zastižení poruchové zóny, spíše slabě zvodnělé)
Poznámky:
 droby a břidlice budou místy i silně prokřemenělé (až charakteru silicitů – buližníků) –
s vysokou až velmi vysokou pevností
© Ochrana podzemních vod, s.r.o. Praha
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 celkové přítoky podzemní vody do jednotlivých vrtů se vesměs budou pohybovat
v rozmezí 0,1 – 0,5 l/s – jen výjimečně v případě zastižení ojedinělé tektonické
poruchy silně zvodnělé může celkový přítok do vrtu dosáhnout až okolo l – 2 l/s

6. OCHRANNÁ PÁSMA VODNÍCH ZDROJŮ
Zájmové území není lokalizováno v ochranných pásmech vodních zdrojů (OPVZ),
ani v ochranných pásmech přírodních léčivých zdrojů (OPPLZ), rovněž ani v chráněné oblasti
přirozené akumulace podzemních vod (CHOPAV).
Ochranné pásmo nejbližšího vodního zdroje (Únětice, podzemní zdroj,
PHO 2. stupně), resp. jeho nejbližší hranice vůči předmětné lokalitě se nachází ve vzdálenosti
více než 2 km jižně.

7. JÍMACÍ OBJEKTY PODZEMNÍCH VOD V OKOLÍ
Zájmovou oblast z jižní a jihovýchodní strany tvoří nezastavěné, částečně zalesněné
území, svažující se pak dále strmě k Vltavě. Severně a západně se nachází zástavba rodinných
domů (RD) se zahradami.
Zájmová oblast je zásobována vodou z obecního vodovodu, u většiny RD
se na zahradách nacházejí domovní studny kopané nebo vrtané.
Kopané (starší) studny mají hloubku nejčastěji v rozmezí cca 8 – 20 m, s výškou
vodního sloupce okolo 1 - 2 m a slouží jako zdroje užitkové vody, zejména pro zálivku zahrad
(např. na parcelách 444/13, 444/22, 445/2, 445/6, 445/9). Jímají podzemní vodu ze svrchní
části rozvolněné a rozpukané zóny přípovrchového kolektoru hydrogeologického masivu,
popř. i z báze občasně zvodnělé pleistocenní terasy.
Vrtané studny mají hloubky okolo 20 - 25 m (např. parcely 444/24, 445/4), jímají
podzemní vodu zejména ze svrchní části rozvolněné a rozpukané zóny přípovrchového
kolektoru. Vrtané studny na parcelách 449/2 a 449/29 dosahují hloubek až okolo 70 m
a kromě přípovrchové zóny budou mít pravděpodobně přítok i z puklin v hlubší části masívu,
se slabým rozpukáním. Některé ze studní slouží i jako zdroje pitné vody (445/4, 445/6,
449/29).
Ve vzdálenosti cca 100 m jihozápadně od jihozápadního okraje nejbližší parcely
s projektovanými vrty TČ se nachází v lese ve svahu nad řekou studánka. Při rekognoskaci
byla odhadnuta její vydatnost (přetok) okolo 0,02 l/s. Dle sdělení místního starousedlíka
studánka vždy „vodu měla a přetékala“, v závěru letošního suchého léta však „pramen“
vyschnul“ (dočasně). Studánka není využívána jako zdroj vody.
Přibližná lokalizace domovních studní, viditelných či „navštívených“
při rekognoskaci, či umístěných dle ústního sdělení sousedů, včetně i zmíněné studánky,
je znázorněna v příloze č. 2.
V této příloze je rovněž v okolí vrtného pole vymezena „zóna lokálního ovlivnění
HG poměrů, dočasná – krátkodobá“ (od hloubení po tamponáž vrtů). Rozsah této zóny
je stanoven zpracovatelem na základě jeho zkušeností z monitoringu studní při realizaci
vrtných polí TČ v obdobných hydrogeologických poměrech, a to s dostatečnou rezervou.
Domovní studny v blízkém okolí, resp. i vzdálenější studánka, se nacházejí mimo výše
prezentovanou „zónu lokálního krátkodobého ovlivnění“ a nebudou realizací vrtů v rámci
projektovaného vrtného pole TČ negativně ovlivněny. Nacházejí se s relativně velkou
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rezervou mimo dosah předpokládaného dočasného (krátkodobého) ovlivnění
hydrogeologických poměrů - kolísání úrovně hladin – při hloubení, vystrojení a tamponáži
vrtů pro TČ.
Standardním postupem při realizaci vrtných polí TČ, a to i v případech, kde nehrozí
negativní ovlivnění studní v okolí, je jejich pasportizace a sledování úrovně hladin
při realizaci vrtů TČ. Tato pasportizace a monitoring jsou nezbytné i s ohledem na současnou
hydrogeologickou problematiku v přípovrchových kolektorech, v nichž jímací objekty
(zejména kopané studny s nízkým sloupcem vody) jsou negativně ovlivněny vzhledem
k častějším obdobím dlouhotrvajícího horka a sucha.
S ohledem na výše uvedené tak bude nutná před zahájením realizace vrtů pro TČ
pasportizace domovních studní, nacházejících se ve vzdálenosti do cca 60 - 80 m od
projektovaných vrtů TČ na okraji vrtného pole (viz vymezení monitorovaného území
v příloze č. 2). Součástí monitoringu budou i záměry hladin studní před, během realizace vrtů
TČ a po jejich zatamponování, aby nedošlo k případným neoprávněným stížnostem
na negativní ovlivnění hladiny, popř. využitelné vydatnosti studní.

8. ZÁVĚR
Ze zpracovaného hydrogeologického posouzení území při jižním okraji obce Řež,
v okolí pozemků parc. č. 444/1, 444/46-59 a 448 (celkem 15 pozemků) v k. ú. Husinec
u Řeže, vyplývá, že po technické a technologické stránce lze vrty TČ s hloubkou až 150 m
zde realizovat.
Ochranná pásma vodních zdrojů do zájmového území nezasahují, hranice nejbližšího
OPVZ se nachází ve vzdálenosti více jak 2 km a nebudou limitujícím faktorem pro realizaci
hloubkových vrtů pro TČ.
V okolní zástavbě RD se nacházejí domovní kopané nebo vrtané studny, sloužící
převážně jako zdroje užitkové vody (zálivka zahrad), některé i jako zdroje pitné vody.
Zásobování nemovitostí pitnou vodou je zajištěno z obecního vodovodního řadu, výjimečně
některé nemovitosti používají jen svoji studnu.
U domovních studní nedojde při realizací vrtů TČ k jejich negativní ovlivnění,
nacházejí se s relativně velkou rezervou mimo dosah předpokládaného dočasného
(krátkodobého) ovlivnění hydrogeologických poměrů - kolísání úrovně hladin – při hloubení,
vystrojení a tamponáží vrtů pro TČ.
S ohledem na současnou hydrogeologickou problematiku, zejména u kopaných studní
s nízkým sloupcem vody v nich, a častější výskyt období dlouhotrvajícího horka a sucha bude
nutná před zahájením realizace vrtů pro TČ pasportizace domovních studní v blízkém okolí,
včetně i vzdálenější studánky (viz oblast monitoringu – příloha č. 2). Jedná se o standardní
postup i pro ty vrtná pole TČ, kde riziko negativního ovlivnění studní v okolí není reálné.
Součástí pasportizace - monitoringu budou i opakované záměry jejich hladin během
realizace vrtů TČ (cca 2 x týdně), aby byl stav hladin ve studních zaznamenán, a to zejména
z důvodu, aby nedošlo k případným neoprávněným stížnostem na negativní ovlivnění hladiny
v souvislosti s realizací vrtů TČ.
Z pohledu hydrogeologa doporučujeme v předstihu vyhloubit jeden průzkumný vrt TČ,
během jeho hloubení provádět geologickou dokumentaci odvrtané horniny a zaznamenat
úrovně zastižených významnějších přítoků podzemní vody do vrtů během hloubení.
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