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1. Úvod, popis záměru 

Předkládaný posudek hydrogeologického průzkumu byl vypracován na základě 
objednávky Obce Rudíkov (Rudíkov 2, 675 05 Rudíkov) zastupované starostou panem 
Zdeňkem Součkem. 

Úkolem posudku je předběžné hydrogeologické posouzení lokality ve smyslu 
zhodnocení možností a limitů pro vypouštění a zasakování srážkových vod do půdních vrstev 
z projektovaných rodinných domů. Srážkové vody spadlé na veřejné zpevněné plochy, budou 
dle poskytnuté koordinační situace vyústěný do bezejmenné vodoteče a nejsou předmětem 
posouzení.  

Posuzovaná zájmová oblast se nachází na severozápadním okraji obce Rudíkova viz 
(obrázek č. 1 a 2).  

- Jedná se o předprojektovou přípravu v rozsahu orientačního geologického průzkumu.  
- Konkrétní místo pro umístění vsakovacích zařízení nebyla stanovena.  
- Posudek neřeší likvidaci odpadních vod. 
 
 

Identifika ční údaje 

Objednatel:  Obec Rudíkov, Rudíkov 2, 675 05 Rudíkov 

Investor:   Obec Rudíkov, Rudíkov 2, 675 05 Rudíkov. 
Záměr:  Zasakování srážkových vod do půdních vrstev 
Místo stavby:  p.č.: 1689, 1692, 1693, 1694, 1708, 1710/33, 1710/35, 1723/4, 1724/1, 
   1724/2, 1724/3, 1724/4, 1727/2, 1727/3, 1727/4, 1727/5, 1727/6,  
   1727/7 a 1747/2, k.ú. Rudíkov [743267], okres Třebíč 
 

2. Podklady pro zpracování 

Zpracovatel vycházel při zpracování posudku z údajů získaných terénní rekognoskací, 
dále zpracovatel vycházel z následující dokumentace a podkladů poskytnutých objednatelem a 
z podkladů uložených v archivu zhotovitele:  

-     Koordinační situace ve formátu DWG 
- topografická mapa 1 : 10 000 list 23-42-15  
- geologická mapa  1 : 50 000 list 23-42 Třebíč 
- vodohospodářská mapa  1 : 50 000 list 23-42 Třebíč 
- ČSN 75 9010 Vsakovací zařízení srážkových vod 
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obrázek č. 1: Situace posuzované lokality v rámci širšího okolí (měřítko 1 : 50 000).  

 

obrázek č. 2: Situace posuzované lokality na výřezu topografické mapy (měřítko 1 : 10 000).  

  

 vyznačení lokality v rámci širšího okolí  
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3. Přírodní poměry zájmového území 

Topografické poměry  

Posuzované území se nachází při severozápadním okraji obce Rudíkov (viz obrázek 
č. 1 a 2). Zájmové území je tvořeno loukou a zahrádkářskou kolonií, která se svažuje 
jihovýchodním směrem. Jihovýchodním a jižním směrem se rozkládá obec Rudíkov, 
západním a severním směrem se mozajkovitě rozkládají lesy a pole. 

Geomorfologické poměry  

Dle J. Bíny a J. Demeka (2012) spadá posuzovaná lokalita do subprovincie Česko-
moravské soustavy, do oblasti Českomoravské vrchoviny, celku Křižanovské vrchoviny, 
podcelku Brtnické vrchoviny a okrsku Čechtínské vrchoviny (kód IIC-5B-g). 

Nadmořská výška zájmové lokality je od 530 do 553 m n. m. Svah se uklání 
jihovýchodním směrem v mírném sklonu. 

Klimatické poměry 

Podle Quitta (1971) spadá zájmové území do mírně teplé klimatické oblasti, MT5, 
který se vyznačuje normálním až krátkým létem, které je mírné až mírně suché, přechodné 
období je normální až dlouhé, s mírným jarem a mírným podzimem, zima je normálně dlouhá, 
mírně chladná, suchá až mírně suchá s normální až krátkou sněhovou pokrývkou. Dále se 
vyznačuje: 

• 30 až 40 letními dny  
• 140 -160 dny s průměrnou teplotou nad 10 ˚C a více  
• 130 až 140 mrazovými dny  
• 40 až 50 ledovými dny 
• průměrnou teplotou v lednu -4 až -5  
• průměrnou teplotou v červenci 16 až 17 ˚C  
• průměrnou teplotou v dubnu 6 až 7 ˚C 
• průměrnou teplotou v říjnu 6 až 7 ˚C 
• 100 až 120 dny se srážkami nad 1 mm 
• 340 až 350 mm srážek ve vegetačním období 
• 250 až 300 mm srážek v zimním období 
• 60 až 100 dny se sněhovou pokrývkou 
• 120 až 150 zamračenými dny 
• 50 až 80 jasnými dny 

Regionálně geologické poměry zájmového území 

Podle regionálně geologického hlediska náleží území do oblasti Moldanubika (Mísař 
et al. 1983). Oblast v okolí Rudíkova se nachází ve střední části Třebíčského masivu. 

Horniny skalního podloží jsou zastoupeny melanokrátními amfibol biotitickými 
granity až křemennými syenity.  

Tektonika je v dané oblasti reprezentována zlomy směru ZSZ-VJV. 
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Horniny skalního podloží jsou směrem k povrchu rozpukané a rozložené v balvanitá, 
hrubě štěrkovitá až písčitá eluvia, přecházející v písčito-hlinitá deluvia, jež jsou kryta 
svrchními hlinitými půdními horizonty.   

Hydrologické poměry  

Posuzovaná lokalita je odvodňována jihovýchodním směrem bezejmenným 
pravostranným přítokem Mlýnského potoka. Dílčí povodí má číslo hydrologického pořadí 4-
16-01-100. Mlýnský potok protéká východním směrem od zkoumaného pozemku, přibližně 
ve vzdálenosti 1000 m, ve směru od SZ k JV, v nadmořské výšce cca 520 m.n.m., kde tvoří 
místní erozní bázy. 

Hydrogeologické poměry  

Posuzovaná lokalita se nachází na území útvaru podzemních vod č. 65500 
Krystalinikum v povodí Jihlavy. 

Hodnota specifického základního odtoku podzemní vody je v daném útvaru 
1,0-2,0 l/s/km2 (http://heis.vuv.cz/).  

Z hlediska hydrogeologické rajonizace (Olmer a kol. 2006) lze konstatovat, že území 
spadá do rajónu 6550 Krystalinikum v povodí Jihlavy.  

Průlinovo - puklinový oběh podzemních vod je silně rozkolísaný a nepravidelný, s  
lokální závislostí na petrografickém složení, tektonické predisponovanosti a charakteru 
čtvrtohorních pokryvných útvarů. Svrchní zvodeň rychle reaguje na atmosférické podmínky. 

V zájmovém území je hlavní hydrogeologickou strukturou hydrogeologický masív 
tvořený granity až křemennými syenity. Pro oběh podzemních vod je zde důležitá síť 
nejmladších otevřených puklin s drenážním účinkem na pomalý oběh husté sítě základních 
puklin horninového masívu. Ve zvětralinovém plášti nad podložím se vytváří freatický 
horizont podzemní vody, jejíž pohyb probíhá v hydraulickém spádu s morfologií terénu. 
Režim oběhu je značně závislý na atmosférických srážkách. Na elevacích je eluvium po 
bezesrážkovém období většinou vyschlé, v terénních sníženinách bývá zvodnělé. 

Charakter zvodnění vlastního masívu je závislý na puklinovém prostředí granitů a 
syenitů. Zvětráváním a tektonikou neporušené části území jsou prakticky bez oběhu podzemní 
vody. Propustnost skalního podloží je dána přítomností tektonických poruch a puklin a jejich 
schopností vést vodu. 

Hladina podzemní vody kolektoru zvětralinového pláště je převážně volná, v případě 
mělkých puklinových zvodní může být až mírně napjatá a sleduje konformně terén.  

 

4. Metodika 
 

Zadání úkolu 

Na základě objednávky, byly dne 11. 8. 2015 provedeny 4 kopané sondy (K1 až K4), 
z nichž u sond K1, K2 a K4 byly vykopány v těsné blízkosti dceřinné sondy do hloubky 1m. 
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Tyto sondy byly později použity za účelem posouzení možnosti vypouštění a zasakování 
srážkových vod do půdních vrstev.  

Do dna každé dceřinné sondy byla zaražena ocelová truba o vnitřním průměru 10,5 cm 
a nad dno zavěšen levelogger značky Solinst – automatický snímač hladiny vody. Voda o 
objemu cca 9 l byla nalita do truby (vsakovacího zařízení). Během vsakovací zkoušky bylo 
vsakovací zařízení K1 a K2 1x dolito, u K4 nebylo dolito. Délka trvání vsakovací zkoušky 
byla 1444 minut (cca 24 hodin), s časovým krokem snímání úrovně hladiny vody 1 minuty. Po 
cca 24 hodinách vsakování byly z průzkumných sondy vyjmuty leveloggery, z nichž byla 
stažena naměřená data.  

Po ukončení vsakovací zkoušky, byly sondy likvidovány zpětným záhozem. 

Vyhodnocení nálevových zkoušek bylo provedeno pomocí výpočtů uvedených v ČSN 
75 9010 dne 18. 8. 2015. Vyhodnocena byla lineární část grafu v časovém intervalu K1 (123 
až 313 min.), K2 (254 až 519 min.) a K4 (415 až 1135 min.). 

 

5. Výsledky prací 

Geologická charakteristika 

Kopané sondy byly realizovány traktorbagrem dodaným obcí. Pozice průzkumných 
prací byla zaměřena ruční GPS Garmin (příloha č. I a). 

Geologická dokumentace průzkumných kopaných sond s uvedením třídy a symbolu 
dle ČSN 73 1001 je uvedena v příloze II. Údaje o hloubkách jsou vztaženy k současnému 
terénu.  

Průzkumné práce byly vedeny do maximální hloubky 2,20 m. Skalní podloží bylo 
zastiženo u všech sond v hloubkovém rozmezí od 1,50 m (K2) do 2,20 m (K4) pod úrovní 
současného terénu. Skalní podloží je zde tvořeno zvětralými melanokrátními amfibol 
biotitickými granity až křemennými syenity - (třída R4).  

Nad skalním podložím byla zastižena eluvia - hlinitý štěrk s příměsí písku, 
rezatohnědý, středně ulehlý, zavlhlý (G4 GM), V sondě K3 se v nadloží hlinitých štěrků 
vyskytovaly polohy jílu písčitého (F4 CS). V sondách K1, K2 a K4 nebyly polohy jílu 
zastiženy. 

Nad eluvii byla zastižena vrstva hlín písčitých, světle hnědých, tuhých s nízkou 
plasticitou (F3 MS) v mocnosti od 0,25 m do 0,60 m. 

Hydrogeologická charakteristika 

Průzkumnými pracemi byla hladina podzemní vody zastižena v sondách K3 a K4. V 
sondě K3 se hladina po 24 hodinách ustálila v hloubce 1,00 m a v sondě K4 1,77 m pod 
úrovní terénu. U sond K1 a K2 nebyla hladina podzemní vody zastižena, lze jí očekávat v 
hloubce cca 2 až 3 m v závislosti na reliéfu skalního podloží. 

V posuzované lokalitě lze předpokládat rozkyv hladiny podzemní vody v řádu 
decimetrů v závislosti na srážko-odtokových poměrech v průběhu roku. Nutno podotknout, že 
hydrogeologický průzkum byl realizován v době dlouho trvajícího sucha. Uvedené údaje o 
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ustálených hladinách podzemní vody lze považovat spíše za minimální. Sezónně se bude 
hladina podzemní vody nacházet blíže k povrchu terénu. 

Vyhodnocení hydrodynamické nálevové zkoušky určilo koeficient vsaku v 
nesaturované zóně průzkumné sondy: 

• K1 = 3,5 *10-5 m/s  

• K2 = 1,8*10-5 m/s  

• K4 = 3,3*10-6 m/s 

Dle Jetelovy klasifikace (Jetel 1982) je takovéto horninové prostředí tvořené štěrkem 
hlinitým klasifikováno jako „mírně až dosti slabě propustné“ (třída propustnosti IV až V).  

Směr proudění podzemních vod v zájmovém prostoru je shodný s generelním sklonem 
terénu.  

Na zkoumaném území a v jeho blízkém okolí se nacházejí 3 vodní zdroje, jejich 
lokalizace je vyznačena v příloze I a. Ve všech třech případech se jednalo o kopané studny 
vystrojené betonovými skružemi. První kopaná studna na jihu zkoumaného území poblíž 
sondy K3 měla celkovou hloubku 3,25 m a hladinu podzemní vody se nacházela v hloubce 
1,45 m od hrany skruže. Hrana skruže byla umístěna 0,45 m nad povrchem. Zbylé dvě studny 
ležící východním směrem nebyly přístupné. 

Posuzovaná lokalita se nenachází v žádném ochranném pásmu hygienické ochrany.  

Jako potencionálně vhodný horizont pro vsakování lze označit eluviální hlinitý štěrk. 
Z hlediska propustnosti je možno pro tento horizont počítat s  hodnotou koeficient vsaku 
2*10-5 m/s v severní části průzkumného území až 3*10-6 m/s v jižní části.  

Hydrogeologické poměry posuzované lokality jsou jednoduché.  
• Jako účinný horizont pro vsakování u sondy K1 a K2 byl předpokládán horizont 

eluviálních štěrků. Tento horizont leží v hloubce od 0,40 do 2,10 m u sondy K1 a od 
0,40 do 1,50 m u sondy K2.  

• U sond K3 a K4 nebyla splněno doporučení dle ČSN 75 9010 o zasakování do 
nesaturované zóny 1 m nad volnou hladinou podzemní vody. 

• Hladina podzemní vody nebyla naražena u sond K1 a K2, hladinu podzemní vody lze 
očekávat v hloubce cca 3 m pod úrovní terénu. 

6. Posouzení lokality 

Posouzení vhodnosti vsakování z hlediska ochrany stávajících jímacích zdrojů 

V současné době se na zkoumaném území a v nejbližším okolí do vzdálenosti 50 m 
nacházejí 3 jímací objekty, které se podařilo zjistit. První dva jímací zdroje ležící východně od 
zkoumaného území by díky sklonu svahu a umístění jímacích objektů neměly být ovlivněný. 
Třetí vodní zdroj nacházející se v zahrádkářské kolonii na jihu zkoumané ho území může být 
ovlivněn v případě znečištění zasakovaných vod (viz příloha I a). 
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Posouzení obecné ochrany podzemních vod 

Srážkové vody přípustné související se zástavbou rodinných domů o redukované ploše 
do 200 m2 se nepovažují za znečištěné a lze je vsakovat přes nenasycenou oblast bez 
předchozích opatření. 

Posouzení vhodnosti vsakování z hlediska potenciálních svahových deformací 

Na zkoumaném území by nemělo docházet k negativním svahovým jevům.  

Posouzení vhodnosti vsakování z hlediska ohrožení okolních stavebních objektů 

V zájmovém území vznikne 32 nových rodinných domů a jiné stavební objekty (ploty, 
komunikace, podzemní IS a další). Provozem jednotlivých vsakovacích zařízení může 
docházet k ohrožení budoucích stavebních objektů, například snížením únosnosti základových 
půd, hustota zástavby či podmáčení níže položených pozemků. 
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7. Závěry a doporučení 
 

 Byl proveden HGP pro "Obytný soubor 32 RD" v obci Rudíkov. Úkolem průzkumu 
bylo zjistit možnosti a limity vsakování srážkových vod ze střech jednotlivých rodinných 
domů. 

 Na základě provedeného HGP lze konstatovat, že: 

• Geologické poměry lokality jsou jednoduché, skalní podloží je budováno granity a 
syenity, povrch se nachází v hloubce přibližně 1,5 - 2,0 m pod terénem. 

• Hydrogeologické poměry jsou jednoduché. Hladina podzemní vody byla průzkumnými 
pracemi v jižní a jihovýchodní části ověřena v hloubce, 1 - 1,7 m pod terénem. V 
morfologicky výše položených částech zkoumaného (S - SZ), lze HPV očekávat v 
hloubce 2 - 3 m pod terénem dle skalního podloží, po kterém infiltrované srážkové 
vody gravitačně stékají do níže položených míst. Nutno podotknout, že průzkum byl 
proveden v období extrémně srážkově deficitním období. Rozkyv a tedy i maximální 
HPV lze očekávat blíže k povrchu terénu, než je uvedeno výše.  

• Potencionálním provozem individuálních vsakovacích zařízení může docházet ke 
zhoršení geotechnických vlastností základových půd jednotlivých stavebních objektů 
(nejen RD), jejich rozmístění a způsob založení není v tuto chvíli dostatečně přesné. 

 Na základě výše uvedeného lze konstatovat, že: 

• Zkoumaná plocha jako celek není vhodná pro likvidaci srážkových vod vsakem do 
půdních vrstev.  

 Limitujícími faktory jsou: 

• vysoká hladina podzemní vody 

• mělce uložený povrch skalního podloží 

• neznámé plošné a prostorové (hloubkové) rozmístění stavebních objektů (RD, 
komunikace, IS, vodní zdroje, ...) 

• oslabení geotechnických vlastností zemin vlivem vsakování srážkových vod 

  

V Jihlavě 27. 8. 2015      Zpracoval: Mgr. Ondřej Vodehnal 
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Příloha I a): Lokalizace průzkumných sond.  
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Příloha I b): Plán staveniště  
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Příloha II: Geologická dokumentace kopaných sond.  

 
Metráž (m) Geologická dokumentace kopané sondy K1 ČSN 72 1001 ČSN 73 3050 

0,00 – 0,40 
hlína písčitá, světle hnědá, tuhá s nízkou 
plasticitou  

F3 MS 1 

0,40 – 2,10 
eluvium - štěrk hlinitý, rezatohnědý, 
střednězrnný, středně ulehlý, zavlhlý 

G4 GM 3 

2,10 
skalní podloží tvořené zvětralými rozvolněnými 
kameny, ojediněle balvany, horniny odpovídají 
granitům až syenitům 

R4 4 

Sonda byla ukončena v hloubce 2,10 m.  
Hladina podzemní vody nebyla naražena.  
Vzorkování: bez vzorkování.  
Zpracováno podle:  Prvotní geologické dokumentace 
Dokumentoval:  Mgr. Ondřej Vodehnal 

 
Metráž (m) Geologická dokumentace kopané sondy K2 ČSN 72 1001 ČSN 73 3050 

0,00 – 0,40 
hlína písčitá, světle hnědá, tuhá s nízkou 
plasticitou  

F3 MS 1 

0,40 – 1,50 
eluvium - štěrk hlinitý, rezatohnědý, 
střednězrnný, středně ulehlý, zavlhlý G4 GM 3 

1,50 
skalní podloží tvořené rozvolněnými kameny a 
balvany, horniny odpovídají granitům až 
syenitům 

R4 4 

Sonda byla ukončena v hloubce 1,50 m.  
Hladina podzemní vody nebyla naražena.  
Vzorkování: bez vzorkování.  
Zpracováno podle:  Prvotní geologické dokumentace 
Dokumentoval:  Mgr. Ondřej Vodehnal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 14 
 

___________________________________________________________________________________________________ 
Tel:  567 161 265 Bankovní spojení: ČSOB, a.s. č.ú.: 201047964/0300 IČ: 60701609 
Fax: 567 161 309 Zapsán v evidenci: OR vedeného KOS v Brně DIČ: CZ60701609 
E-mail: geomin@geomin.cz  

 

      

                                                                                                                                                                    
Metráž (m) Geologická dokumentace kopané sondy K3 ČSN 72 1001 ČSN 73 3050 

0,00 – 0,60 
hlína písčitá, světle hnědá, tuhá s nízkou 
plasticitou  

F3 MS 1 

0,60 – 1,10 jíl písčitý. šedohnědý, tuhý, vysoká plasticita F4 CS 4 

1,10 – 1,70 
eluvium - štěrk hlinitý, rezatohnědý, 
střednězrnný, středně ulehlý, zavlhlý 

 G4 GM 3 

1,70 
skalní podloží tvořené rozvolněnými kameny, 
horniny odpovídají granitům až syenitům  

R4 4 

Sonda byla ukončena v hloubce 1,70 m.  
Hladina podzemní vody: ustálená po 24 h byla v 1,00 m 
Vzorkování: bez vzorkování.  
Zpracováno podle:  Prvotní geologické dokumentace 
Dokumentoval:  Mgr. Ondřej Vodehnal 

 
Metráž (m) Geologická dokumentace kopané sondy K4 ČSN 72 1001 ČSN 73 3050 

0,00 – 0,25 
hlína písčitá, světle hnědá, tuhá s nízkou 
plasticitou  

F3 MS 1 

0,25 – 2,20 
eluvium - štěrk hlinitý, rezatohnědý, 
střednězrnný, středně ulehlý, zavlhlý 

G4 GM 3 

2,20 
skalní podloží tvořené rozvolněnými kameny a 
balvany, horniny odpovídají granitům až 
syenitům 

R4 4 

Sonda byla ukončena v hloubce 2,20 m.  
Hladina podzemní vody: ustálená hladina po 24 h byla v 1,77 m 
Vzorkování: bez vzorkování.  
Zpracováno podle:  Prvotní geologické dokumentace 
Dokumentoval:  Mgr. Ondřej Vodehnal 
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Příloha III:  Průběh vsakovací zkoušky v u sond K1, K2 a K4  

0 400 800 1200 1600

0

20

40

60

80

100
výška (cm)

T (min)

K1

Vyhodnocená oblast

 
 



 16 
 

___________________________________________________________________________________________________ 
Tel:  567 161 265 Bankovní spojení: ČSOB, a.s. č.ú.: 201047964/0300 IČ: 60701609 
Fax: 567 161 309 Zapsán v evidenci: OR vedeného KOS v Brně DIČ: CZ60701609 
E-mail: geomin@geomin.cz  

 

0 400 800 1200 1600

-20

0

20

40

60

80

100
výška (cm)

T (min)

vyhodnocená oblast

2. nálev

K2

 
 

 

0 400 800 1200 1600

40

60

80

100

120
výška (cm)

T (min)

vyhodnocená oblast

K4

 
 



 17 
 

___________________________________________________________________________________________________ 
Tel:  567 161 265 Bankovní spojení: ČSOB, a.s. č.ú.: 201047964/0300 IČ: 60701609 
Fax: 567 161 309 Zapsán v evidenci: OR vedeného KOS v Brně DIČ: CZ60701609 
E-mail: geomin@geomin.cz  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


