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1. ÚVOD
Objednávkou spole nosti INVEK s.r.o. . 0297-13/IV ze dne 29.4.2014 byla firma ENVIAQUA, s. r. o. vyzvána ke zpracování hydrogeologických posudk , které vyhodnotí zásah
stavby zám ru VTL Plynovod DN800/1200 TU26/TU27 – hranice R/Rakousko do
ochranných pásem dot ených vodních zdroj .
P edm tem p edloženého hydrogeologického posouzení je hodnocení vliv
pásma vodárenského odb ru z Bezdrevského (Netolického) potoka.

na ochranná

V rámci zpracování hydrogeologického posouzení bylo požadováno:
-

posouzení potenciálních vliv zám ru výstavby plynovodu na ochranná pásma
vodních zdroj a zejména na množství a kvalitu jímaných vod,

-

doporu ení opat ení p i výstavb a provozu plynovodu ke snížení potenciálních
negativních vliv na ochranná pásma vodních zdroj a vlastní vodní zdroje v území.

Úkolu bylo p id leno interní zakázkové íslo 2014-022 a jeho ešením byl pov en Mgr.
Pavel Ondrá ek, Ph.D.

2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ZÁM RU
P edm tem zám ru je výstavba vysokotlakého plynovodu o délce cca 76 km v úseku mezi
obcí Protivín po hranici R/Rakousko v k.ú. Frymburk. Na trase je uvažováno s výstavbou 5
trasových uzáv r . Plynovod je, mimo nadzemních za ízení v míst trasových uzáv r , v celé
trase uložen pod terénem. Paraleln s plynovodem bude pod úrovní terénu veden rovn ž
dálkový optický kabel. Plynovod bude realizován v dimenzí od 800 mm do 1200 mm.
Plynovod bude zhotoven z ocelových trub jednotné délky a tlouš ky st ny. Oba tyto
parametry úzce souvisí se zvolenou dimenzí potrubí (DN - jmenovitá sv tlost/vnit ní pr m r
potrubí) a uvažovaném provozním tlaku (PN - jmenovitý tlak). Ochrana proti korozi
plynovodu je navržena pasivní (PE tovární izolací) a aktivní (katodickou ochranou). V
místech p echodu vodních tok a v úsecích s obtížnou geologickou stavbou bude vn jší
izolace chrán na p ed poškozením betonovým plášt m nebo p ídavnou vrstvou
polypropylenu.
V trase plynovodu se p edpokládá využití pracovního pruhu v ší ce až 36 m (závisí na
p íslušné dimenzi plynovodu). Na zem d lsky obhospoda ovaných pozemcích bude skryta
ornice v ší ce celého pracovního pruhu, tj. 36 m, v mocnosti stanovené geologickým
pr zkumem (pr m rn 0,3 m). Ornice bude uložena tak, aby nedošlo k jejímu smíchání s
výkopkem. Na pozemcích ur ených k pln ní funkce lesa bude pro realizaci stavby využíván
pracovní pruh v ší ce až 30 m, v nutných (od vodn ných) p ípadech pak m že být užší.
Prostorové pom ry v pracovním pruhu v úsecích se skrývkou ornice a bez skrývky ornice jsou
znázorn ny na následujících obrázcích:

2

Bezdrevský potok, vodárenský odb r
- HG posouzení

ENVI-AQUA, s. r. o.

Výkop rýhy pro pokládku plynovodu se bude provád t v tšinou strojn , v kritických místech
je možno použít ru ního kopání. Ší e výkopu ve dn se p edpokládá cca 2 m, krytí plynovodu
bude minimáln 0,9 m nad úrovní trubky. V místech s vysokou hladinou podzemní vody a u
p echod vodních tok 1 bude potrubí opat eno zat žovacími betonovými sedly, která brání
vyplavení potrubí vlivem p sobení vodního vztlaku.
St ny rýhy budou svahovány. Sklony rýh (p echody silnic, vodních tok , v . montážních a
protla ovacích šachet) stanoví podle místních podmínek geologický pr zkum v následném
stupni projektové p ípravy.
P i zemních pracích je nutno zajistit maximální shodu podélného profilu výkopu s podélným
profilem potrubí. Mezera mezi dnem výkopu a spodním okrajem trubky m že být nejvýše
10 cm a délka, ve které trubka v ojedin lých p ípadech neleží na dn rýhy, m že být
maximáln 3 m.
P i pokládce je provád n podsyp a obsyp potrubí vhodným sypkým materiálem (pís itá
zemina, písek), který musí zabránit kontaktu tvrdých a ostrých p edm t s izolací potrubí, a to
i po dlouhé dob provozu. Zásyp bude proveden vyt ženou zeminou. Použití materiálu pro
podsyp a obsyp potrubí z jiného zdroje než je p vodní výkopek, je konzervativn uvažován
na cca 35 až 40 % z celkové délky trasy (bude up esn no po provedení inženýrskogeologického pr zkumu). P i zasypávání rýhy nesmí dojít k porušení izolace.

1

P i podchodu vodote í je hloubka výkopu stanovena normou. Na nesplavn ném toku je p edepsáno krytí 0,50
m nad horní hranou potrubí, na splavn ném pak 1,0 m nad horní hranou potrubí.
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Pro k ížení významných silni ních a železni ních komunikací budou využity protlaky (tzn.
bez narušení povrchu), kolmo na osu komunikací. Technicky je možno realizovat bu
protlak, který využívá vyhloubených šachet na obou stranách koridoru (železnice, vodního
toku) nebo tzv. ízený protlak z povrchu. Plynovod je instalován p ímo v podzemí a vyžaduje
jen vstupní a výstupní šachtu.
Umíst ní zám ru:
Kraj:

Jiho eský

Obec:

M stys Lhenice

Katastrální území:

Vodice u Lhenic

Situace hodnoceného zám ru trasy plynovodu a ochranných pásem vodárenského odb ru
z Bezdrevského (Netolického) potoka je z ejmá z p ílohy . 1 a 2 tohoto hydrogeologického
posouzení.

3. P ÍRODNÍ POM RY ÚZEMÍ
3.1 Geomorfologické pom ry
Dle geomorfologického len ní (Demek, Mackov ín, 2006) náleží posuzovaná lokalita oblasti
Šumavská hornatina. Dle detailního len ní jde o celek Šumavské podh í, podcelek
Prachatická hornatina a okrsek Lhenická brázda. Brázda má mírn zvln ný pahorkatinný
povrch budovaný moldanubickými granulity na styku s migmatitizovanými biotitickými
pararulami, s etnými vložkami amfibolit a hadc . Jedná se o tektonickou sníženinu sm ru S
– J, širokou 0,5 – 2,0 km a dlouhou 16 km, omezenou výraznými zlomovými svahy.
Posuzovaná lokalita leží v sedle mezi Brusenským vrchem na severu a St íbrnou horou na
jihu v nadmo ské výšce cca 540 – 545 m n. m.
3.2 Klimatické pom ry
Podle len ní klimatických pom r eské republiky náleží studovaná lokalita do mírn teplé
oblasti MT-5. Pro tuto oblast je typické normální až krátké léto, mírné až mírn chladné,
suché až mírn suché. P echodné období je normální až dlouhé s mírným jarem a mírným
podzimem. Zima je normáln dlouhá, mírn chladná, suchá až mírn suchá s normální až
krátkou sn hovou pokrývkou. Charakteristika klimatické oblasti MT-5 je uvedena
v následující tabulce . 1.
Tabulka . 1. Charakteristika klimatické oblasti MT-5

Po
Po
Po
Po
Pr
Pr
Pr
Pr

oblast MT-5
30 - 40
140 - 160
130 - 140
40 - 50
-4 - -5
16 – 17
6–7
6–7

et letních dn
et dn s pr m rnou teplotou 10° a více
et mrazových dn
et ledových dn
m rná teplota v lednu
m rná teplota v ervenci
m rná teplota v dubnu
m rná teplota v íjnu
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Pr m rný po et dn se srážkami 1 mm a více
Srážkový úhrn ve vegeta ním období
Srážkový úhrn v zimním období
Po et dn se sn hovou pokrývkou
Po et dn zamra ených
Po et dn jasných

100 – 120
350 – 450
250 – 300
60 – 100
120 – 150
40 – 50

Pr m rná ro ní teplota dosahuje hodnoty 7,1 0C (stanice Prachatice), pr m rný ro ní úhrn
srážek je 696 mm.
3.3 Hydrologické pom ry
Zájmové území je podle vyhlášky Ministerstva zem d lství .393/2010 Sb.2) za azeno do
oblasti II. Horní Vltavy a povodí (3. ádu) 1-06-03 Vltava od Malše po Lužnici. Podle len ní
vodních tok Výzkumného ústavu vodohospodá ského T. G. Masaryka 3) náleží k díl ímu
povodí s názvem Bezdrevský potok s íslem hydrologického po adí 1-06-03-019. V n kterých
mapových podkladech a starších pr zkumech je potok ozna ován jako Netolický potok.
Bezdrevský potok je evidován jako významný vodní tok. Bezdrevský potok protéká ve
vzdálenosti 850 m západn od trasy zám ru.
Zájmové území není sou ástí CHOPAV.
3.4 Geologické pom ry
Z regionáln geologického hlediska (Mísa a kol., 1983) je celá trasa zám ru plynovodu
v zájmovém území vedena v regionální jednotce Šumavské moldanubikum.
Šumavské moldanubikum je tvo eno horninami pestré skupiny moldanubika. V prostoru
Lhenice p evažují granulity Blanského lesa, s vložkami a o kami hadc , amfibolit ,
biotitických a granátických pararul s polohami grafitických rul, krystalického vápence a
erlánu.
V zájmovém území se v horninách moldanubika nacházejí žíly a apofýzy vyv elin centrálního
plutonu moldanubika paleozoického stá í. Jedná se p evážn o málo mocné žíly leukokratní
žuly až granodioritu, pegmatity a aplity.
Mezi Lhenicemi a Netolicemi se v bazálních ástech terénu objevují relikty terciéru
reprezentované spodní ástí mydlovarského souvrství. Jedná se o pískovce, jíly, slepence,
dále jsou místy zachovány št rkovité i pís ité sedimenty pliocenního stá í.
Kvartérní pokryv zastupují svahové hlinito – pís ité i hlinito – kamenité uloženiny a pestré
sedimenty vodních tok .
3.5 Hydrogeologické pom ry
Podle hydrogeologického len ní se zám r nachází v hydrogeologickém rajónu 6310
Krystalinikum v povodí Horní Vltavy. Horniny moldanubika jsou charakterizovány
puklinovou propustností. Typickým rysem horninových masív krystalinika je spojení
zv tralin s pr linovou propustností a pásma podpovrchového rozopojení hornin s puklinovou
propustností v jedno kolektorské pásmo. P i spojení v tší mocnosti zv tralin a intenzivn jšího

2)
3)

vyhláška Ministerstva zem d lství o oblastech povodí
heis.vuv.cz (Hydroekologický informa ní systém)
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rozpukání i podrcení hornin m že být toto kolektorské pásmo potenciálním zdrojem
podzemní vody pro lokální odb ry.
o ky a polohy hornin pestré série moldanubika mohou mít odlišné vlastnosti. Zejména
polohy krystalických vápenc mají zvýšenou puklinovou propustnost s ohledem na v tší
rozpukání a rozší ení puklin vlivem cirkulace vody. Zvýšené rozpukání hornin je zjišt no i u
poloh granulit v masívu Blanského lesa.
Transmisivita prost edí je p evážn nízká s koeficientem transmisivity n.10-5 m2.s-1. Hladina
podzemní vody je volná, sm r proud ní je konformní se sklonem terénu. Podzemní vody
odtékají k místní erozivní bázi, kterými jsou vodote e v zájmovém území. Prameny jsou
p evážn su ové nebo jsou to skryté puklinové prameny pod sut mi, s kolísavou vydatností
v ádech desetin litru za vte inu.

4. HYDROGEOLOGICKÉ POSOUZENÍ
4.1 Geologická prozkoumanost
Inženýrskogeologický pr zkum pro založení úpravny vody Gejnarov byl zpracován v roce
1971 (Šimek J., 1971). Byly vybudovány 4 vrty hluboké 4,6 – 7,5 m do skalního podloží
k ov ení základových pom r .
Další geologicko pr zkumné práce byly zam eny na ov ení a vybudování zdroj podzemní
vody v údolní niv Bezdrevského potoka. Vodní zdroj Lhenice – Fruta východn od trasy
zám ru je popsán v samostatném hydrogeologickém posouzení.
Západn od trasy zám ru ve vzdálenosti cca 900 m byl v roce 1971 realizován pr zkum pro
zajišt ní zdroje vody pro chov skotu v Lhenicím (Ryant F., 1971). V údolní niv
Bezdrevského potoka byly vybudovány 4 vrty HV-1 až HV-4 hluboké 6,0 až 25,5 m.
Využitelná vydatnost vrt byla ov ena na 0,63 l.s-1. Voda po chemické stránce vyhovovala
tehdy platné norm na pitnou vodu ( SN 83 0611), bakteriologicky byla mírn závadná.
Navržené ochranné pásmo vodního zdroje zahrnovalo pouze okolí vlastních vrt v údolní niv
Bezdrevského potoka do vzdálenosti 50 m.
Severozápadn od trasy zám ru ve vzdálenosti 1000 m byl proveden hydrogeologický
pr zkum pro zajišt ní vodního zdroje pro obec Brusná (Tybitancl J., 1981). Byly vyhloubeny
4 vrty HV-1 až HV-4, vrty HV-2 a HV-3 byly pro nedosta ující p ítok podzemní vody
zlikvidovány. Využitelné množství podzemní vody bylo ov eno na 0,024 l.s-1. Chemickým
rozborem byl zjišt n zvýšený obsah dusitan a vyšší CHSK.
Severn od trasy zám ru byly ve vzdálenosti cca 500 m vybudovány studny Lh-1 a Lh-2 pro
zásobování Brusenského mlýna (Mi ke R., 2012). Vrtané studny jsou hluboké 30 m, ov ená
vydatnost dosahuje 0,3 až 0,5 l.s-1. Kolem vrtaných studní nebylo navrženo ochranné pásmo.
4.2 Základní údaje o vodním zdroji a ochranných pásmech
Vodárenský odb r povrchových vod z Bezdrevského potoka byl realizován prost ednictvím
úpravny vody Gejnarov v k.ú. Netolice. Vodárenský odb r byl pro zásobování m sta Netolice
pitnou vodou.
Ochranná pásma vodárenského odb ru byla stanovena Rozhodnutím Okresního ú adu
Prachatice, referátem životního prost edí .j. Vod. 235-348/84 ze dne 9.4.1984.
Vodárenský odb r z Bezdrevského potoka byl ukon en v roce 2004, následn bylo zrušeno
povolení k odb ru povrchových vod M stským ú adem Prachatice, odborem životního
6
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prost edí .j. ŽP: Vod.231/2/51/263/05 ze dne 17.1.2005 na základ žádosti provozovatele,
spole nosti Jiho eský vodárenský svaz, S.K. Neumanna 19, 370 01 eské Bud jovice.
Na základ návrhu provozovatele bylo dne 6.5.2013 zahájeno ízení o zrušení ochranných
pásem vodního zdroje, která byla následn zrušena Opat ením obecné povahy M stského
ú adu Prachatice .j. ŽP: Vod.231/1/2/17380/2013 ze dne 16.9.2013, a to ke dni 8.10.2013.
4.3 Situace na lokalit
Trasa zám ru plynovodu vstupovala do p vodního ochranného pásma II. stupn v km 22,8 a
vystupovala z n j v km 23,2. Dále trasa vede p vodním ochranným pásmem III. stupn až do
km 31,6.
4.4 Posouzení vliv zám ru na vodní zdroje v území
S ohledem na zrušení vodního zdroje a ochranných pásem vodárenského odb ru
Bezdrevského (Netolického) potoka nejsou vlivy na vodní zdroj hodnoceny.

5. ZÁV RY
Spole nost ENVI-AQUA, s.r.o. vypracovala hydrogeologické posouzení zám ru VTL
Plynovod DN800/1200 TU26/TU27 – hranice
R/Rakousko na ochranná pásma
vodárenského odb ru z Bezdrevského (Netolického) potoka.
Ochranná pásma uvedeného vodního zdroje byla zrušena opat ením obecné povahy
M stského ú adu Prachatice ke dni 8.10.2013. Z tohoto d vodu nebylo hodnocení vliv
zám ru na vodní zdroj provád no a nebyla tedy navrhována ani žádná doporu ená opat ení.
V Brn dne 29.5.2014
Mgr. Pavel Ondrá ek, Ph.D.
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1. ÚVOD
Objednávkou spole nosti INVEK s.r.o. . 0297-13/IV ze dne 29.4.2014 byla firma ENVIAQUA, s. r. o. vyzvána ke zpracování hydrogeologických posudk , které vyhodnotí zásah
stavby zám ru VTL Plynovod DN800/1200 TU26/TU27 – hranice R/Rakousko do
ochranných pásem dot ených vodních zdroj .
P edm tem p edloženého hydrogeologického posouzení je hodnocení vliv
pásma a vodní zdroj Bližná - kras.

na ochranná

V rámci zpracování hydrogeologického posouzení bylo požadováno:
-

posouzení potenciálních vliv zám ru výstavby plynovodu na ochranná pásma
vodních zdroj a zejména na množství a kvalitu jímaných podzemních vod
z prameniš ,

-

doporu ení opat ení p i výstavb a provozu plynovodu ke snížení potenciálních
negativních vliv na ochranná pásma vodních zdroj a vlastní vodní zdroje v území.

Úkolu bylo p id leno interní zakázkové íslo 2014-022 a jeho ešením byl pov en Mgr.
Pavel Ondrá ek, Ph.D.

2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ZÁM RU
P edm tem zám ru je výstavba vysokotlakého plynovodu o délce cca 76 km v úseku mezi
obcí Protivín po hranici R/Rakousko v k.ú. Frymburk. Na trase je uvažováno s výstavbou 5
trasových uzáv r . Plynovod je, mimo nadzemních za ízení v míst trasových uzáv r , v celé
trase uložen pod terénem. Paraleln s plynovodem bude pod úrovní terénu veden rovn ž
dálkový optický kabel. Plynovod bude realizován v dimenzí od 800 mm do 1200 mm.
Plynovod bude zhotoven z ocelových trub jednotné délky a tlouš ky st ny. Oba tyto
parametry úzce souvisí se zvolenou dimenzí potrubí (DN - jmenovitá sv tlost/vnit ní pr m r
potrubí) a uvažovaném provozním tlaku (PN - jmenovitý tlak). Ochrana proti korozi
plynovodu je navržena pasivní (PE tovární izolací) a aktivní (katodickou ochranou). V
místech p echodu vodních tok a v úsecích s obtížnou geologickou stavbou bude vn jší
izolace chrán na p ed poškozením betonovým plášt m nebo p ídavnou vrstvou
polypropylenu.
V trase plynovodu se p edpokládá využití pracovního pruhu v ší ce až 36 m (závisí na
p íslušné dimenzi plynovodu). Na zem d lsky obhospoda ovaných pozemcích bude skryta
ornice v ší ce celého pracovního pruhu, tj. 36 m, v mocnosti stanovené geologickým
pr zkumem (pr m rn 0,3 m). Ornice bude uložena tak, aby nedošlo k jejímu smíchání s
výkopkem. Na pozemcích ur ených k pln ní funkce lesa bude pro realizaci stavby využíván
pracovní pruh v ší ce až 30 m, v nutných (od vodn ných) p ípadech pak m že být užší.
Prostorové pom ry v pracovním pruhu v úsecích se skrývkou ornice a bez skrývky ornice jsou
znázorn ny na následujících obrázcích:
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Výkop rýhy pro pokládku plynovodu se bude provád t v tšinou strojn , v kritických místech
je možno použít ru ního kopání. Ší e výkopu ve dn se p edpokládá cca 2 m, krytí plynovodu
bude minimáln 0,9 m nad úrovní trubky. V místech s vysokou hladinou podzemní vody a u
p echod vodních tok 1 bude potrubí opat eno zat žovacími betonovými sedly, která brání
vyplavení potrubí vlivem p sobení vodního vztlaku.
St ny rýhy budou svahovány. Sklony rýh (p echody silnic, vodních tok , v . montážních a
protla ovacích šachet) stanoví podle místních podmínek geologický pr zkum v následném
stupni projektové p ípravy.
P i zemních pracích je nutno zajistit maximální shodu podélného profilu výkopu s podélným
profilem potrubí. Mezera mezi dnem výkopu a spodním okrajem trubky m že být nejvýše
10 cm a délka, ve které trubka v ojedin lých p ípadech neleží na dn rýhy, m že být
maximáln 3 m.
P i pokládce je provád n podsyp a obsyp potrubí vhodným sypkým materiálem (pís itá
zemina, písek), který musí zabránit kontaktu tvrdých a ostrých p edm t s izolací potrubí, a to
i po dlouhé dob provozu. Zásyp bude proveden vyt ženou zeminou. Použití materiálu pro
podsyp a obsyp potrubí z jiného zdroje než je p vodní výkopek, je konzervativn uvažován
na cca 35 až 40 % z celkové délky trasy (bude up esn no po provedení inženýrskogeologického pr zkumu). P i zasypávání rýhy nesmí dojít k porušení izolace.

1

P i podchodu vodote í je hloubka výkopu stanovena normou. Na nesplavn ném toku je p edepsáno krytí 0,50
m nad horní hranou potrubí, na splavn ném pak 1,0 m nad horní hranou potrubí.
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Pro k ížení významných silni ních a železni ních komunikací budou využity protlaky (tzn.
bez narušení povrchu), kolmo na osu komunikací. Technicky je možno realizovat bu
protlak, který využívá vyhloubených šachet na obou stranách koridoru (železnice, vodního
toku) nebo tzv. ízený protlak z povrchu. Plynovod je instalován p ímo v podzemí a vyžaduje
jen vstupní a výstupní šachtu.
Umíst ní zám ru:
Kraj:

Jiho eský

Obec:

erná v Pošumaví

Katastrální území:

erná v Pošumaví

Situace hodnoceného zám ru trasy plynovodu a ochranných pásem vodního zdroje Bližná –
kras je z ejmá z p ílohy . 1 a 2 tohoto hydrogeologického posouzení.

3. P ÍRODNÍ POM RY ÚZEMÍ
3.1 Geomorfologické pom ry
Dle geomorfologického len ní (Demek, Mackov ín, 2006) náleží posuzovaná lokalita oblasti
Šumavská hornatina. Dle detailního len ní jde o celek Šumavské podh í, podcelek
eskokrumlovská vrchovina a okrsek Boletická vrchovina.
Jedná se o lenitou vrchovinu z biotitické a sillimanit-biotitické pararuly pestré série
krumlovské s hojnými a všesm rn probíhajícími vložkami krystalických vápenc a dolomit ,
amfibolit , žilných žul a granodiorit a kvarcit . Charakteristický je vysoký podíl
grafitických hornin vázaných p edevším na sousedství vápenc . Povrch je erozn denuda ní
len ný v jednotlivé vrchy a krátké h bety bez významn jšího uspo ádání. Menší zbytky
zarovnaných povrch se zachovaly na plochých rozvodích.
Zájmové území se nachází ve výšce 725 (hladina vodní nádrže Lipno) až 758 m n.m.
3.2 Klimatické pom ry
Podle len ní klimatických pom r
eské republiky náleží studovaná lokalita do chladné
oblasti CH-7. Pro tuto oblast je typické velmi krátké až krátké léto, mírn chladné a vlhké.
P echodné období je dlouhé s mírn chladným jarem a mírným podzimem. Zima je dlouhá,
mírná, mírn vlhká s dlouhou sn hovou pokrývkou. Charakteristika klimatické oblasti CH-7
je uvedena v následující tabulce . 1.
Tabulka . 1. Charakteristika klimatické oblasti CH-7

Po
Po
Po
Po
Pr
Pr
Pr
Pr

oblast CH-7
10 - 30
120 - 140
140 - 160
50 - 60
-3 - -4
15 – 16
4–6
6–7

et letních dn
et dn s pr m rnou teplotou 10° a více
et mrazových dn
et ledových dn
m rná teplota v lednu
m rná teplota v ervenci
m rná teplota v dubnu
m rná teplota v íjnu
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Pr m rný po et dn se srážkami 1 mm a více
Srážkový úhrn ve vegeta ním období
Srážkový úhrn v zimním období
Po et dn se sn hovou pokrývkou
Po et dn zamra ených
Po et dn jasných

120 – 130
500 – 600
350 – 400
100 – 120
150 – 160
40 – 50

Pr m rná ro ní teplota dosahuje hodnoty 6,9 0 C (stanice
úhrn srážek je 683 mm.

eský Krumlov), pr m rný ro ní

3.3 Hydrologické pom ry
Zájmové území je podle vyhlášky Ministerstva zem d lství .393/2010 Sb.2) za azeno do
oblasti II. Horní Vltavy a povodí (3. ádu) 1-06-01 Vltava po Malši. Podle len ní vodních
tok Výzkumného ústavu vodohospodá ského T. G. Masaryka 3) náleží k díl ímu povodí
Vltavy s íslem hydrologického po adí 1-06-01-095. Území je odvod ováno místními
drobnými potoky do vodní nádrže Lipno.
Zájmové území je sou ástí CHOPAV Šumava.
3.4 Geologické pom ry
Z regionáln geologického hlediska (Mísa a kol., 1983) je celá trasa zám ru plynovodu
v zájmovém území vedena v regionální jednotce Šumavské moldanubikum.
Šumavské moldanubikum je tvo eno horninami pestré skupiny moldanubika. V zájmovém
území jde o horniny krumlovské pestré série. Základní horninou této série jsou st edn zrnité
biotitické pararuly r zného stupn migmatitizace, které pronikají vložky pestrých hornin.
Nej ast jší jsou grafitické ruly, krystalické vápence, erlány a amfibolity. Vápencové polohy
jsou v okolí grafitových ložisek p evážn v o kách. Vápence p edstavují p echody od
istých krystalických vápenc do vápenc erlánových, migmatitických apod. Grafitické
horniny jsou vázány na sousedství vápenc nebo vystupují p ímo ve vápencích.
Horniny nad grafitovým ložiskem jsou od povrchu do cca 40 m siln rozložené
v jílovitopís ité zeminy. Hloubka dosahu zv trávání je v celém území zna n prom nlivá,
závisí na litologickém složení horniny, morfologické pozici a tektonickém postižení.
Nejodoln jší horniny proti zv trávání jsou krystalické vápence, erlány a amfibolity, nejmén
odolné jsou grafitické horniny.
Kvartérní pokryv tvo í m lké svahové solifluk ní a splachové uloženiny v podob pís itých
hlín až hlinitých písk o mocnosti do 2 – 3 m.
3.5 Hydrogeologické pom ry
Podle hydrogeologického len ní se zám r nachází v hydrogeologickém rajónu 6310
Krystalinikum v povodí Horní Vltavy. Horniny moldanubika jsou charakterizovány
puklinovou propustností. Typickým rysem horninových masív krystalinika je spojení
zv tralin s pr linovou propustností a pásma podpovrchového rozopojení hornin s puklinovou
propustností v jedno kolektorské pásmo. P i spojení v tší mocnosti zv tralin a intenzivn jšího

2)
3)

vyhláška Ministerstva zem d lství o oblastech povodí
heis.vuv.cz (Hydroekologický informa ní systém)
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rozpukání i podrcení hornin m že být toto kolektorské pásmo potenciálním zdrojem
podzemní vody pro lokální odb ry.
o ky a polohy hornin pestré série moldanubika mohou mít odlišné vlastnosti. Zejména
polohy krystalických vápenc mají zvýšenou puklinovou propustnost s ohledem na v tší
rozpukání a rozší ení puklin vlivem cirkulace vody.
Infiltra ní oblast vodního zdroje Bližná – kras je velmi rozlehlá a na jejím odvod ování se
podílí krasový systém dosud neznámého rozsahu, jenž byl v minulosti prakticky rozvrácen
d lní inností. Hydrogeologický obraz oblasti je nesmírn komplikovaný. P evládá názor, že
zdrojovou oblastí je kombinace infiltrace v povodí a drénování vod m lkého ob hu do
hlubších partií s na epováním vod z údolní nádrže Lipno I. Zvode m lkého ob hu má
p evládající propustnost pr linovou, zvode hlubokého ob hu má dvojí charakter
propustnosti, jednak rozsáhlejší puklinovou s relativn malou transmisivitou, a jednak
krasovou, vázanou na o ky krystalických vápenc . Propustnost krasové zvodn je ur ována
charakterem a etností sedimentárních zátek. V pásmu vyšších poloh blíže k vrcholovým
partiím povodí p evládá infiltrace s jednosm rnou dotací m lkého ob hu do hlubokého
s p ípadným pásmem provzdušn ní, v pásmu p echodném závisí režim na objemu povrchové
dotace, v pásmu nízkých poloh odevzdává hluboký ob h zbytky povrchovému ob hu.
P edpokládá se i zp tná reinfiltrace již vy erpaných d lních vod. Krasová zvode je dotována
i z meliorací. V systému hlubokého ob hu jsou vyd lovány 3 díl í hydrogeologické struktury
s autonomním režimem, odd lené litologickými a tektonickými bariérami. Délka zdržení
podzemní vody iní 5 až 30 let.
Pro hodnocení vliv stavby VTL plynovodu je podstatná propustnost pokryvných uloženin
v hloubkách prvních metr pod povrchem. Propustnost sediment v zájmovém území je
omezena vyšším obsahem jílovité složky.
Transmisivita prost edí je p evážn nízká s koeficientem transmisivity n.10 -5 m2 .s-1 ,
krystalické vápence jsou charakterizovány st ední trasmisivitou s koeficientem n. 10-4 m2 .s-1 .
V zájmovém území byly ov eny hodnoty transmisivity v rozmezí 2,3.10-5 m2.s -1 až 1,3.10-3
m2.s -1.

4. HYDROGEOLOGICKÉ POSOUZENÍ
4.1 Geologická prozkoumanost
Vodní zdroj Bližná – kras byl objeven v roce 1983 (viz následující kapitola 4.2). Následn
bylo v zájmovém území realizováno n kolik hydrogeologických pr zkum pro ov ení
pom r a využití podzemní vody pro vodárenské ú ely.
Posouzení možnosti zachycení podzemních vod v p edpolí t žebního prostoru grafitového
dolu vrty bylo p edm tem pr zkumu z roku 1988 (V íslová B., 1988). Geofyzikálním
pr zkumem a hydrogeologickým mapováním v území byly vytipovány 2 místa pro
vyhloubení vrt hlubokých 100 m, ur ených k budoucímu vodárenskému využití.
V následujících letech bylo ve 4 etapách pr zkum
vybudováno celkem 10
hydrogeologických vrt . Vrty HV-1 až HV-4 byly vyhloubeny v roce 1989, jejich
dokumentace nebyla pro zpracování p edloženého materiálu k dispozici.
Vrty HV-5 (66 m), HV-6 (70 m) a HV-7 (72 m) byly vybudovány v roce 1990, vrt HV-6 pro
nízké p ítok do vrtu byl zlikvidován (Vašta V., 1991). Vydatnost vrtu HV-5 byla ov ena na
13,5 l.s -1, vrtu HV-7 v úrovni 1,0 l.s-1 .
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V následující etap pr zkumu (Vašta a kol., 1992) byly vybudovány další 3 vrty HV-8, HV-9
a HV-10 hluboké 38 – 50 m s využitelnou vydatností 4,25 l.s-1 .
4.2 Základní údaje o vodním zdroji a ochranných pásmech
Vodní zdroj Bližná – kras je tvo en krasovým výv rem ve 3. pat e dolu Bližná u erné
v Pošumaví v nadmo ské výšce 690 m n.m., v krystalických vápencích. K objevení vodního
zdroje došlo dne 13.1.1983, kdy byla odpálena trhavina v elb p ekopu P-1, jenž byl ražen za
ú elem rozfárání struktur Bližná II. Po odst elu následoval pr val v ádu stovek krychlových
metr vody a bahna ve velmi krátkém ase pod tlakem cca 0,3 MPa. Bezprost edn po
stabilizaci zdroje bylo provedeno základní m ení vydatnosti s výsledkem 17,0 l.s-1 o tlaku
0,27 MPa. Voda z vodního zdroje je jímána do betonové jímky na 3. pat e dolu, odtud je
erpána potrubím vedeným do p ekopu ke komínu K-10 a dále tímto komínem na povrch.
Provozovatelem vodního zdroje Bližná – kras je spole nost EVAK a.s., jímané množství
dosáhlo v roce 2012 12,3 tis. m3 , erpáno bylo pr m rnou vydatností 0,39 l.s -1.
Ochranná pásma vodního zdroje Bližná – kras byla stanovena Ve ejnou vyhláškou M stského
ú adu eský Krumlov, odborem životního prost edí a zem d lství .j. OŽPZ-3666/03/r/Pep
ze dne 22.11.2004 (p íloha . 3).
Situace vodního zdroje Bližná - kras a dot ených ochranných pásem na lokalit je uvedena
v p íloze . 2 tohoto posouzení.
4.3 Situace na lokalit
Trasa zám ru plynovodu vstupuje do ochranného pásma II. stupn vodního zdroje Bližná –
kras v km 67,0 a vystupuje z n j v km 69,7.
Trasa zám ru v km 67,8 se blíží k ochrannému pásmu I. stupn na vzdálenost 200 m. V míst
k ížení trasy zám ru se silnicí Bližná – Dolní Vltavice v km 68,6 se blíží k vrtu HV-7 na
vzdálenost 150 m, vrt HV-7 má vyhlášené vlastní ochranné pásmo I. stupn ve tvaru tverce o
délce strany 5 m.
Zájmové území leží na území Chrán né krajinné oblasti Šumava, v chrán ném ložiskovém
území grafitu erná v Pošumaví, v CHOPAV Šumava a ochranném pásmu II. stupn
vodárenského odb ru z údolní nádrže Lipno I pro úpravnu vody Lou ovice.
Odb r podzemní vody z vodního zdroje Bližná – kras probíhá z hloubky 73 m p.t. Hladina
podzemní vody v zájmovém území se nachází v prostoru vrtu HV-5 v úrovni cca 5,0 m p.t. a
v prostoru vrtu HV-7 cca 40,0 m p.t.
4.4 Posouzení vliv zám ru na vodní zdroje v území
Hodnocený zám r trasy plynovodu zasahuje do ochranného pásma II. stupn vodního zdroje
Bližná - kras.
K ochran vydatnosti, jakosti a zdravotní nezávadnosti vodního zdroje Bližná – kras byly
stanoveny povinnosti a podmínky v Rozhodnutí – ve ejné vyhlášce M stského ú adu eský
Krumlov, odborem životního prost edí a zem d lství .j. OŽPZ-3666/03/r/Pep ze dne
22.11.2004:
-

je zakázáno provád t t žební innost, zemní a výkopové práce, které by významn
narušily p dní pokryv nebo odtokové pom ry v území, bez odborného posouzení
jejich možných vliv na vodní zdroj,
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-

je zakázáno provád t stavební práce spojené s hloubením (studny, vrty) bez odborného
posouzení jejich možných vliv na vodní zdroj,

-

je zakázáno skladovat na lesních a zem d lských pozemcích um lá hnojiva, pesticidy,
pohonné hmoty a jiné závadné látky ve smyslu §39 vodního zákona,

-

je zakázána pastva hospodá ských a domácích zví at v zatížení p evyšujícím 1 VDJ/ha
nebo umož ující shromaž ování hospodá ských a domácích zví at na malé ploše (u
krmiš , napajedel apod.),

-

je zakázáno manipulovat s odpadními vodami ve smyslu §38 vodního zákona,
s výjimkou ádn povolených a provedených kanalizací pop . kanaliza ních p ípojek,

-

používání hnojiv a prost edk na ošet ování rostlin na zem d lských a lesních
pozemcích je omezeno na vyzrálý kompost i vyzrálou chlévskou mrvu a na
prost edky a um lá hnojiva schválené orgánem ochrany ve ejného zdraví, p i emž
ro ní množství istého dusíku na 1 hektar nesmí p ekro it 50 kg,

-

je zakázáno parkovat motorová vozidla mimo zpevn né plochy (s výjimkou vozidel
vlastník a nájemc pozemk , vozidel provád jících setí, sázení, ošet ování nebo
sklize porost na zem d lských pozemcích nebo vozidel složek Integrovaného
záchranného systému p i zásahu),

-

je zakázána chemická údržba silnice III/1638 erná v Pošumaví – Dolní Vltavice,

Vlivy zám ru vysokotlakého plynovodu DN800/1200 TU26/TU27 – hranice R/Rakousko na
vodní zdroj Bližná - kras lze definovat následovn :
-

Odt žení svrchní ásti geologického profilu p i výstavb plynovodu do úrovn 2,0 –
2,5 m p.t. Zemními pracemi nebude dosaženo hladiny podzemní vody. V prostoru
ochranného pásma II. stupn vodního zdroje Bližná – kras nedojde ke zm n
odtokových pom r . Propustnost svrchní ásti geologického profilu je omezena
zna ným podílem jílovité složky. Z tohoto d vodu lze ovlivn ní hydrogeologických
pom r realizací zám ru ozna it za minimální a nevýznamné.

-

Havárie a únik nebezpe ných látek do horninového prost edí, podzemní i povrchové
vody v pr b hu výstavby. Vlivy budou eliminovány vypracováním podrobného
havarijního plánu, použitím vhodné techniky a omezením jejího pohybu v ploše
ochranného pásma vodního zdroje.

-

Havárie a únik nebezpe ných látek do horninového prost edí, podzemní i povrchové
vody b hem provozu nejsou p edpokládány. VTL plynovod bude vybudován pro
vedení zemního plynu. P i p ípadné havárii plynovodu a úniku zemního plynu
v prostoru ochranného pásma vodního zdroje nedojde k úniku nebezpe ných nebo
závadných látek do horninového prost edí.
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5. DOPORU ENÁ OPAT ENÍ
Na základ vyhodnocení dostupných informací o zájmovém území jsou pro eliminaci
potenciálních vliv zám ru VTL Plynovodu na vodní zdroj Bližná - kras navržena následující
opat ení:
1. Bude vybraným zhotovitelem stavby vypracován detailní postup a harmonogram stavby
zám ru, se kterým bude obeznámen provozovatel vodního zdroje Bližná - kras.
2. Pro plánované použití p epravní techniky a zemních stroj bude zhotovitelem stavby
vyhotoven havarijní plán odsouhlasený provozovatelem vodního zdroje.
3. Pro zemní a stavební práce používat pouze stroje, za ízení a nástroje v bezvadném
technickém stavu.
4. Parkování, údržba p epravní techniky a zemních stroj a p ípadné erpání pohonných hmot
bude provád no vn ochranného pásma vodního zdroje Bližná - kras.
5. Provád ní zemních prací bude prokázáno monitoringem podzemní vody ve vrtech
v blízkosti trasy plynovodu, konkrétn HV-5 a HV-7 (2 ks), a to v m sí ních intervalech, dále
p ed realizací a minimáln ve dvou termínech po jejich ukon ení, (cca 1 týden a 2 m síce po
ukon ení terénních prací). Monitoring kvality podzemní vody bude zam en zejména na
zjišt ní koncentrací uhlovodík C10 - C40 . Monitoring bude zabezpe en vybraným
zhotovitelem stavby.

6. ZÁV RY
Spole nost ENVI-AQUA, s.r.o. vypracovala hydrogeologické posouzení zám ru VTL
Plynovod DN800/1200 TU26/TU27 – hranice R/Rakousko na vodní zdroj Bližná - kras.
Hodnocený zám r VTL Plynovodu zasahuje do ochranného pásma II. stupn vodního zdroje
Bližná - kras, který je v majetku spole nosti EVAK a.s. Vodním zdrojem Bližná - kras je
jímána podzemní voda ze 3. patra dolu Bližná z prost edí krystalických vápenc .
Pro eliminaci p ípadných negativních vliv b hem výstavby a provozu zám ru VTL
Plynovod DN800/1200 TU26/TU27 – hranice R/Rakousko bylo navrženo celkem 5
opat ení, které jsou uvedeny v kapitole . 5 tohoto hydrogeologického posouzení.
P i dodržení navržených opat ení lze realizaci projektovaného zám ru doporu it.

V Brn dne 29.5.2014
Mgr. Pavel Ondrá ek, Ph.D.
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1. ÚVOD
Objednávkou spole nosti INVEK s.r.o. . 0297-13/IV ze dne 29.4.2014 byla firma ENVIAQUA, s. r. o. vyzvána ke zpracování hydrogeologických posudk , které vyhodnotí zásah
stavby zám ru VTL Plynovod DN800/1200 TU26/TU27 – hranice R/Rakousko do
ochranných pásem dot ených vodních zdroj .
P edm tem p edloženého hydrogeologického posouzení je hodnocení vliv
pásma a vodní zdroj Lhenice – Fruta.

na ochranná

V rámci zpracování hydrogeologického posouzení bylo požadováno:
-

posouzení potenciálních vliv zám ru výstavby plynovodu na ochranná pásma
vodních zdroj a zejména na množství a kvalitu jímaných podzemních vod
z prameniš ,

-

doporu ení opat ení p i výstavb a provozu plynovodu ke snížení potenciálních
negativních vliv na ochranná pásma vodních zdroj a vlastní vodní zdroje v území.

Úkolu bylo p id leno interní zakázkové íslo 2014-022 a jeho ešením byl pov en Mgr.
Pavel Ondrá ek, Ph.D.

2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ZÁM RU
P edm tem zám ru je výstavba vysokotlakého plynovodu o délce cca 76 km v úseku mezi
obcí Protivín po hranici R/Rakousko v k.ú. Frymburk. Na trase je uvažováno s výstavbou 5
trasových uzáv r . Plynovod je, mimo nadzemních za ízení v míst trasových uzáv r , v celé
trase uložen pod terénem. Paraleln s plynovodem bude pod úrovní terénu veden rovn ž
dálkový optický kabel. Plynovod bude realizován v dimenzí od 800 mm do 1200 mm.
Plynovod bude zhotoven z ocelových trub jednotné délky a tlouš ky st ny. Oba tyto
parametry úzce souvisí se zvolenou dimenzí potrubí (DN - jmenovitá sv tlost/vnit ní pr m r
potrubí) a uvažovaném provozním tlaku (PN - jmenovitý tlak). Ochrana proti korozi
plynovodu je navržena pasivní (PE tovární izolací) a aktivní (katodickou ochranou). V
místech p echodu vodních tok a v úsecích s obtížnou geologickou stavbou bude vn jší
izolace chrán na p ed poškozením betonovým plášt m nebo p ídavnou vrstvou
polypropylenu.
V trase plynovodu se p edpokládá využití pracovního pruhu v ší ce až 36 m (závisí na
p íslušné dimenzi plynovodu). Na zem d lsky obhospoda ovaných pozemcích bude skryta
ornice v ší ce celého pracovního pruhu, tj. 36 m, v mocnosti stanovené geologickým
pr zkumem (pr m rn 0,3 m). Ornice bude uložena tak, aby nedošlo k jejímu smíchání s
výkopkem. Na pozemcích ur ených k pln ní funkce lesa bude pro realizaci stavby využíván
pracovní pruh v ší ce až 30 m, v nutných (od vodn ných) p ípadech pak m že být užší.
Prostorové pom ry v pracovním pruhu v úsecích se skrývkou ornice a bez skrývky ornice jsou
znázorn ny na následujících obrázcích:
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Výkop rýhy pro pokládku plynovodu se bude provád t v tšinou strojn , v kritických místech
je možno použít ru ního kopání. Ší e výkopu ve dn se p edpokládá cca 2 m, krytí plynovodu
bude minimáln 0,9 m nad úrovní trubky. V místech s vysokou hladinou podzemní vody a u
p echod vodních tok 1 bude potrubí opat eno zat žovacími betonovými sedly, která brání
vyplavení potrubí vlivem p sobení vodního vztlaku.
St ny rýhy budou svahovány. Sklony rýh (p echody silnic, vodních tok , v . montážních a
protla ovacích šachet) stanoví podle místních podmínek geologický pr zkum v následném
stupni projektové p ípravy.
P i zemních pracích je nutno zajistit maximální shodu podélného profilu výkopu s podélným
profilem potrubí. Mezera mezi dnem výkopu a spodním okrajem trubky m že být nejvýše
10 cm a délka, ve které trubka v ojedin lých p ípadech neleží na dn rýhy, m že být
maximáln 3 m.
P i pokládce je provád n podsyp a obsyp potrubí vhodným sypkým materiálem (pís itá
zemina, písek), který musí zabránit kontaktu tvrdých a ostrých p edm t s izolací potrubí, a to
i po dlouhé dob provozu. Zásyp bude proveden vyt ženou zeminou. Použití materiálu pro
podsyp a obsyp potrubí z jiného zdroje než je p vodní výkopek, je konzervativn uvažován
na cca 35 až 40 % z celkové délky trasy (bude up esn no po provedení inženýrskogeologického pr zkumu). P i zasypávání rýhy nesmí dojít k porušení izolace.

1

P i podchodu vodote í je hloubka výkopu stanovena normou. Na nesplavn ném toku je p edepsáno krytí 0,50
m nad horní hranou potrubí, na splavn ném pak 1,0 m nad horní hranou potrubí.
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Pro k ížení významných silni ních a železni ních komunikací budou využity protlaky (tzn.
bez narušení povrchu), kolmo na osu komunikací. Technicky je možno realizovat bu
protlak, který využívá vyhloubených šachet na obou stranách koridoru (železnice, vodního
toku) nebo tzv. ízený protlak z povrchu. Plynovod je instalován p ímo v podzemí a vyžaduje
jen vstupní a výstupní šachtu.
Umíst ní zám ru:
Kraj:

Jiho eský

Obec:

M stys Lhenice

Katastrální území:

Vodice u Lhenic

Situace hodnoceného zám ru trasy plynovodu a ochranných pásem vodního zdroje Lhenice –
Fruta je z ejmá z p ílohy . 1 a 2 tohoto hydrogeologického posouzení.

3. P ÍRODNÍ POM RY ÚZEMÍ
3.1 Geomorfologické pom ry
Dle geomorfologického len ní (Demek, Mackov ín, 2006) náleží posuzovaná lokalita oblasti
Šumavská hornatina. Dle detailního len ní jde o celek Šumavské podh í, podcelek
Prachatická hornatina a okrsek Lhenická brázda. Brázda má mírn zvln ný pahorkatinný
povrch budovaný moldanubickými granulity na styku s migmatitizovanými biotitickými
pararulami, s etnými vložkami amfibolit a hadc . Jedná se o tektonickou sníženinu sm ru S
– J, širokou 0,5 – 2,0 km a dlouhou 16 km, omezenou výraznými zlomovými svahy.
Posuzovaná lokalita leží na svazích a v údolní niv Bezdrevského potoka v nadmo ské výšce
cca 514 – 540 m n. m.
3.2 Klimatické pom ry
Podle len ní klimatických pom r eské republiky náleží studovaná lokalita do mírn teplé
oblasti MT-5. Pro tuto oblast je typické normální až krátké léto, mírné až mírn chladné,
suché až mírn suché. P echodné období je normální až dlouhé s mírným jarem a mírným
podzimem. Zima je normáln dlouhá, mírn chladná, suchá až mírn suchá s normální až
krátkou sn hovou pokrývkou. Charakteristika klimatické oblasti MT-5 je uvedena
v následující tabulce . 1.
Tabulka . 1. Charakteristika klimatické oblasti MT-5

Po
Po
Po
Po
Pr
Pr
Pr
Pr
Pr

oblast MT-5
30 - 40
140 - 160
130 - 140
40 - 50
-4 - -5
16 – 17
6–7
6–7
100 – 120

et letních dn
et dn s pr m rnou teplotou 10° a více
et mrazových dn
et ledových dn
m rná teplota v lednu
m rná teplota v ervenci
m rná teplota v dubnu
m rná teplota v íjnu
m rný po et dn se srážkami 1 mm a více
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Srážkový úhrn ve vegeta ním období
Srážkový úhrn v zimním období
Po et dn se sn hovou pokrývkou
Po et dn zamra ených
Po et dn jasných

350 – 450
250 – 300
60 – 100
120 – 150
40 – 50

Pr m rná ro ní teplota dosahuje hodnoty 7,1 0C (stanice Prachatice), pr m rný ro ní úhrn
srážek je 696 mm.
3.3 Hydrologické pom ry
Zájmové území je podle vyhlášky Ministerstva zem d lství .393/2010 Sb.2) za azeno do
oblasti II. Horní Vltavy a povodí (3. ádu) 1-06-03 Vltava od Malše po Lužnici. Podle len ní
vodních tok Výzkumného ústavu vodohospodá ského T. G. Masaryka 3) náleží k díl ímu
povodí s názvem Bezdrevský potok s íslem hydrologického po adí 1-06-03-019. V n kterých
mapových podkladech a starších pr zkumech je potok ozna ován jako Netolický potok.
Bezdrevský potok je evidován jako významný vodní tok.
Zájmové území není sou ástí CHOPAV.
Trasa zám ru v údolní niv Bezdrevského potoka prochází vyhlášeným záplavovým územím
Q5 až Q100, stanoveném Krajským ú adem Jiho eského kraje pod .j. KUCK 11845/2011
OZZL/6/Ci.
3.4 Geologické pom ry
Z regionáln geologického hlediska (Mísa a kol., 1983) je celá trasa zám ru plynovodu
v zájmovém území vedena v regionální jednotce Šumavské moldanubikum.
Šumavské moldanubikum je tvo eno horninami pestré skupiny moldanubika. V prostoru
Lhenice p evažují granulity Blanského lesa, s vložkami a o kami hadc , amfibolit ,
biotitických a granátických pararul s polohami grafitických rul, krystalického vápence a
erlánu.
V zájmovém území se v horninách moldanubika nacházejí žíly a apofýzy vyv elin centrálního
plutonu moldanubika paleozoického stá í. Jedná se p evážn o málo mocné žíly leukokratní
žuly až granodioritu, pegmatity a aplity.
Kvartérní sedimenty jsou v údolní niv Bezdrevského potoka tvo eny fluviálními pís itými
št rky, na kterých je uložena 1,5 – 2,0 m mocná vrstva povod ových hlín. Celková mocnost
kvartérních uloženin se pohybuje od 3,7 do 4,0 m.
3.5 Hydrogeologické pom ry
Podle hydrogeologického len ní se zám r nachází v hydrogeologickém rajónu 6310
Krystalinikum v povodí Horní Vltavy. Horniny moldanubika jsou charakterizovány
puklinovou propustností. Typickým rysem horninových masív krystalinika je spojení
zv tralin s pr linovou propustností a pásma podpovrchového rozopojení hornin s puklinovou
propustností v jedno kolektorské pásmo. P i spojení v tší mocnosti zv tralin a intenzivn jšího
rozpukání i podrcení hornin m že být toto kolektorské pásmo potenciálním zdrojem
podzemní vody pro lokální odb ry.
2)
3)

vyhláška Ministerstva zem d lství o oblastech povodí
heis.vuv.cz (Hydroekologický informa ní systém)
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o ky a polohy hornin pestré série moldanubika mohou mít odlišné vlastnosti. Zejména
polohy krystalických vápenc mají zvýšenou puklinovou propustnost s ohledem na v tší
rozpukání a rozší ení puklin vlivem cirkulace vody. Zvýšené rozpukání hornin je zjišt no i u
poloh granulit v masívu Blanského lesa. Naopak grafitické ruly jsou plasti t jší se sepnutým
puklinovým systémem a nízkou propustností.
Transmisivita prost edí je p evážn nízká s koeficientem transmisivity n.10-5 m2.s-1,
krystalické vápence jsou charakterizovány st ední trasmisivitou s koeficientem n. 10-4 m2.s-1.
Hladina podzemní vody je volná, sm r proud ní je konformní se sklonem terénu. Podzemní
vody odtékají k místní erozivní bázi, kterými jsou vodote e v zájmovém území. Prameny jsou
p evážn su ové nebo jsou to skryté puklinové prameny pod sut mi, s kolísavou vydatností
v ádech desetin litru za vte inu. V místech d lní innosti jsou puklinové vody drénovány ve
štolách a d lních dílech, kde jsou pak p ítoky soust ed né se stálejší vydatností.
Z kvartérních sediment jsou hydrogeologicky významné fluviální uloženiny údolních niv
v tších tok , v zájmovém území jde o tok Bezdrevského potoka. Propustnost kvartérních
fluviálních št rk dosahuje v údolí Bezdrevského potoka 1,2.10-4 m.s-1 (Vašta V., 1970).
Hladina podzemní vody je mírn napjatá, nachází se v hloubce cca 1,5 – 2,0 m p.t., po
naražení dochází k jejímu nastoupání na úrove cca 0,7 – 1,0 m p.t.

4. HYDROGEOLOGICKÉ POSOUZENÍ
4.1 Geologická prozkoumanost
V lednu 1970 byla v údolní niv Bezdrevského potoka u Lhenice vybudována 5 m hluboká
kopaná sonda K-1, která po pozitivním výsledku hydrogeologického pr zkumu byla
vystrojena na skružovou studnu o pr m ru 2 m. Pro zjišt ní hydraulických vlastností byly
vybudovány 3 pozorovací vrty hluboké 5 m. Na vrtech a studni byla provedena 21 denní
hydrodynamická zkouška (Vašta V., 1970).
Využitelná vydatnost kopané studny byla stanovena na 0,6 – 0,7 l.s-1. Podzemní voda byla
m kká, kalcium – magnezium – bikarbonát – sulfatického typu mírn kyselé reakce. Norm
na pitnou vodu nevyhovovala obsahem dusi nan , obsahy amonných iont , dusitan a
fosfore nan indikovaly zne išt ní.
V rámci následných pr zkumných prací byly v údolní niv Bezdrevského potoka vybudovány
další 5 kopaných studní hlubokých 4,0 až 5,0 m (Vašta V., 1971). Jejich souhrnná využitelná
vydatnost v etn d íve vybudované studny K-1 dosahovala 2,2 l.s-1.
4.2 Základní údaje o vodním zdroji a ochranných pásmech
Výstavba vodovodu pro n.p. Jiho eská Fruta Lhenice byla povolena Okresním národním
výborem v Prachaticích, odborem VHZL .j. Vod.1216/406/71/So dne 5.4.1971. Vodní zdroj
sestával z 5 jímacích studní o maximální vydatnosti 2,46 l.s-1. Kolem vodních zdroj bude
dodrženo ochranné pásmo, jehož situace je uvedena v p íloze Rozhodnutí (p íloha . 3 tohoto
HG posouzení). V rozhodnutí nejsou uvedeny žádné podmínky ochrany, platné pro jednotlivá
pásma ochrany vodního zdroje.
Odb r podzemní vody z vodního zdroje byl následn povolen Rozhodnutím Okresního
národního výboru v Prachaticích, odboru VLHZ, .j. Vod.235-652/84 ze dne 16.8.1984.
Povolený odb r je v množství 3,0 l.s-1 (6000 m3 m sí n a 50000 m3 ro n ) pro ú ely
potraviná ské výroby v závod Jiho eská Fruta v Lhenicích.
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Povolení bylo zm n no Rozhodnutím Okresního ú adu Prachatice, referátem životního
prost edí .j. Vod. 231/2/3682/2230-4/01 ze dne 28.11.2001 ve prosp ch žadatele 1.JVS a.s.
na množství 3,0 l.s-1 (5500 m3 m sí n a 5999 m3 ro n ).
Povolení k odb ru podzemních vod bylo žadateli 1.JVS a.s. prodlouženo Rozhodnutím
M stského ú adu Prachatice, odborem životního prost edí .j. ŽP:Vod.231/2/528/1012/07 ze
dne 22.3.2007 do roku 2050.
Podle informace pracovník sou asného vlastníka vodního zdroje, spole nosti EVAK a.s.,
vodní zdroj Lhenice – Fruta není využíván. Slouží jako p ípadná rezerva pitné vody v p ípad
výpadku dodávek vody ze stávajících vodních zdroj v regionu.
Situace vodního zdroje Lhenice - Fruta a dot ených ochranných pásem na lokalit je uvedena
v p íloze . 2 tohoto posouzení.
4.3 Situace na lokalit
Trasa zám ru plynovodu vstupuje do ochranného pásma II. stupn vodního zdroje Lhenice –
Fruta v km 23,9 a vystupuje z n j v km 25,3. Ochranné pásmo I. stupn (oplocené) obchází
trasa zám ru ze západu a p ibližuje se k OP I. stupn na vzdálenost cca 50 m.
V úseku km 23,9 – 24,5 vede trasa plynovodu ve svahových sedimentech na úbo í St íbrné
hory se sady a loukami s jihozápadní až jižní expozicí. V úseku km 24,5 – 24,7 prochází trasa
údolní nivou Bezdrevského potoka, a to pod vodním zdrojem Lhenice – Fruta. Od km 24,7 po
25,3 trasa prochází polní tratí íh a Mertalky na mírn sklon ném svahu k severovýchodu.
Hladina podzemní vody se v zájmovém území nachází v úrovni 0,7 – 2,0 m p.t. Sm r
proud ní podzemní vody na svazích nad údolní nivou Bezdrevského potoka je shodný se
sklonem terénu. V prostoru údolní nivy se sm r proud ní podzemní vody stá í šikmo ve
sm ru toku vodote e.
4.4 Posouzení vliv zám ru na vodní zdroje v území
Hodnocený zám r trasy plynovodu zasahuje do ochranného pásma II. stupn vodního zdroje
Lhenice – Fruta.
Zásady pro innost v ochranném pásmu II. stupn pro výše uvedený vodní zdroj nejsou
v dostupných dokumentech uvedeny. Lze však z analogie s jinými ochrannými pásmy
vodních zdroj uvést následující body:
-

je zakázáno provád t t žební innost, zemní a výkopové práce, které by významn
narušily p dní pokryv nebo odtokové pom ry v území, bez odborného posouzení
jejich možných vliv na vodní zdroj,

-

je zakázáno skladovat na lesních a zem d lských pozemcích um lá hnojiva, pesticidy,
pohonné hmoty a jiné závadné látky,

-

je zakázáno manipulovat s odpadními vodami s výjimkou
provedených kanalizací pop . kanaliza ních p ípojek,

-

používání hnojiv a prost edk
pozemcích je omezeno,

-

je zakázáno parkovat motorová vozidla mimo zpevn né plochy,

-

nelze zde provozovat za ízení se soust ed nou infekcí, kafilerie, jatka, spalovny
odpad , nelze skladovat p ípravky pro chemickou ochranu rostlin a rozpustná
pr myslová hnojiva,

ádn

povolených a

na ošet ování rostlin na zem d lských a lesních
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-

na území ochranného pásma II. stupn nesmí být skládky m stských a pr myslových
odpad , fekálií a kal a jakýchkoliv materiál s obsahem radioaktivních látek a
toxických složek.

Vlivy zám ru vysokotlakého plynovodu DN800/1200 TU26/TU27 – hranice R/Rakousko na
vodní zdroj Lhenice – Fruta lze definovat následovn :
-

Odt žení svrchní ásti geologického profilu p i výstavb plynovodu do úrovn nebo
pod úrove hladiny podzemní vody. Na svazích nad údolní nivou bude výkop pro
založení VTL plynovodu fungovat jako svodný p íkop podzemní vody, kterým dojde
k odvodn ní do prostoru údolní nivy. V bezprost edním okolí výkopu dojde ke snížení
hladiny podzemní vody, dosah snížení lze odhadnout na první desítky metr (cca 20 –
30 m od okraje výkopu).

-

Ve výkopu v údolní niv Bezdrevského potoka dojde k akumulaci podzemní vody ve
stavební jám . P i stavebních pracích bude nutné provád t odvodn ní stavební jámy
s následným snížením hladiny podzemní vody v údolní niv . Depresní kužel hladiny
podzemní vody p i snížení hladiny o 1 m bude dosahovat do vzdálenosti prvních
desítek metr (35 – 50 m) a nedosáhne tedy za hranici ochranného pásma I. stupn
vodního zdroje.

-

Zm na odtokových pom r v údolní niv Bezdrevského potoka. Vlastní plynovod
bude v údolní niv fungovat jako hydraulická bariéra pro podzemní vody ve svrchní
ásti profilu. V prostoru nad trasou plynovodu dojde k nadržení podzemní vody do
vzdálenosti cca prvních desítek metr , maximáln 80 – 100 m. Zvýší se tlak podzemní
vody na nadložní povod ové hlíny. Podzemní voda bude v prostoru nad plynovodem
dotovat vodote Bezdrevského potoka. V podloží plynovodu se bude zrychlovat
proud ní podzemní vody s ohledem na zmenšený pr to ný pr ez. V prostoru pod
plynovodem dojde ve vzdálenosti prvních desítek metr k obnovení p irozených
pom r v údolní niv .

-

Vzhledem k tomu, že trasa vede pod vodním zdrojem a s ohledem na vzdálenost
jímacích studní od vedení trasy, nedojde k podstatnému ovlivn ní kvantitativních
pom r v prameništi. Omezen m že dojít k velmi malému nadlepšení množství
podzemní vody ve studních vodního zdroje spojenému s nadržením vody nad trasou
plynovodu.

-

Havárie a únik nebezpe ných látek do horninového prost edí, podzemní i povrchové
vody v pr b hu výstavby. Vlivy budou eliminovány vypracováním podrobného
havarijního plánu, použitím vhodné techniky a omezením jejího pohybu v ploše
ochranného pásma vodního zdroje.

-

Havárie a únik nebezpe ných látek do horninového prost edí, podzemní i povrchové
vody b hem provozu nejsou p edpokládány. VTL plynovod bude vybudován pro
vedení zemního plynu. P i p ípadné havárii plynovodu a úniku zemního plynu
v prostoru ochranného pásma vodního zdroje nejde k úniku nebezpe ných nebo
závadných látek do horninového prost edí.
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5. DOPORU ENÁ OPAT ENÍ
Na základ vyhodnocení dostupných informací o zájmovém území jsou pro eliminaci
potenciálních vliv zám ru VTL Plynovodu na vodní zdroj Lhenice – Fruta navržena
následující opat ení:
1. Bude vybraným zhotovitelem stavby vypracován detailní postup a harmonogram stavby
zám ru, se kterým bude obeznámen provozovatel vodního zdroje Lhenice – Fruta.
2. Pro plánované použití p epravní techniky a zemních stroj bude zhotovitelem stavby
vyhotoven havarijní plán odsouhlasený provozovatelem vodního zdroje.
3. Pro zemní a stavební práce používat pouze stroje, za ízení a nástroje v bezvadném
technickém stavu.
4. Parkování, údržba p epravní techniky a zemních stroj a p ípadné erpání pohonných hmot
bude provád no vn ochranného pásma vodního zdroje Lhenice – Fruta.
5. Provád ní zemních prací bude prokázáno monitoringem podzemní vody ve studních
prameništ Lhenice – Fruta (5 ks), a monitoringem povrchové vody na dvou profilech (nad a
pod stavbou), a to v m sí ních intervalech, dále p ed realizací a minimáln ve dvou termínech
po jejich ukon ení, (cca 1 týden a 2 m síce po ukon ení terénních prací). Monitoring kvality
podzemní a povrchové vody bude zam en zejména na zjišt ní koncentrací uhlovodík C10 C40. Monitoring bude zabezpe en vybraným zhotovitelem stavby.

6. ZÁV RY
Spole nost ENVI-AQUA, s.r.o. vypracovala hydrogeologické posouzení zám ru VTL
Plynovod DN800/1200 TU26/TU27 – hranice R/Rakousko na vodní zdroj Lhenice – Fruta.
Hodnocený zám r VTL Plynovodu zasahuje do ochranného pásma II. stupn vodního zdroje
Lhenice – Fruta, který je v majetku spole nosti EVAK a.s. Vodním zdrojem Lhenice – Fruta
je jímána podzemní voda m lkého ob hu z prost edí kvartérních fluviálních pís itých št rk
údolní nivy Bezdrevského potoka.
Pro eliminaci p ípadných negativních vliv b hem výstavby a provozu zám ru VTL
Plynovod DN800/1200 TU26/TU27 – hranice R/Rakousko bylo navrženo celkem 5
opat ení, které jsou uvedeny v kapitole . 5 tohoto hydrogeologického posouzení.
P i dodržení navržených opat ení lze realizaci projektovaného zám ru doporu it.

V Brn dne 29.5.2014
Mgr. Pavel Ondrá ek, Ph.D.
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1. ÚVOD
Objednávkou spole nosti INVEK s.r.o. . 0297-13/IV ze dne 29.4.2014 byla firma ENVIAQUA, s. r. o. vyzvána ke zpracování hydrogeologických posudk , které vyhodnotí zásah
stavby zám ru VTL Plynovod DN800/1200 TU26/TU27 – hranice R/Rakousko do
ochranných pásem dot ených vodních zdroj .
P edm tem p edloženého hydrogeologického posouzení je hodnocení vliv
pásma vodárenského odb ru z nádrže Lipno pro ÚV Lou ovice.

na ochranná

V rámci zpracování hydrogeologického posouzení bylo požadováno:
-

posouzení potenciálních vliv zám ru výstavby plynovodu na ochranná pásma
vodních zdroj a zejména na množství a kvalitu jímaných podzemních vod
z prameniš ,

-

doporu ení opat ení p i výstavb a provozu plynovodu ke snížení potenciálních
negativních vliv na ochranná pásma vodních zdroj a vlastní vodní zdroje v území.

Úkolu bylo p id leno interní zakázkové íslo 2014-022 a jeho ešením byl pov en Mgr.
Pavel Ondrá ek, Ph.D.

2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ZÁM RU
P edm tem zám ru je výstavba vysokotlakého plynovodu o délce cca 76 km v úseku mezi
obcí Protivín po hranici R/Rakousko v k.ú. Frymburk. Na trase je uvažováno s výstavbou 5
trasových uzáv r . Plynovod je, mimo nadzemních za ízení v míst trasových uzáv r , v celé
trase uložen pod terénem. Paraleln s plynovodem bude pod úrovní terénu veden rovn ž
dálkový optický kabel. Plynovod bude realizován v dimenzí od 800 mm do 1200 mm.
Plynovod bude zhotoven z ocelových trub jednotné délky a tlouš ky st ny. Oba tyto
parametry úzce souvisí se zvolenou dimenzí potrubí (DN - jmenovitá sv tlost/vnit ní pr m r
potrubí) a uvažovaném provozním tlaku (PN - jmenovitý tlak). Ochrana proti korozi
plynovodu je navržena pasivní (PE tovární izolací) a aktivní (katodickou ochranou). V
místech p echodu vodních tok a v úsecích s obtížnou geologickou stavbou bude vn jší
izolace chrán na p ed poškozením betonovým plášt m nebo p ídavnou vrstvou
polypropylenu.
V trase plynovodu se p edpokládá využití pracovního pruhu v ší ce až 36 m (závisí na
p íslušné dimenzi plynovodu). Na zem d lsky obhospoda ovaných pozemcích bude skryta
ornice v ší ce celého pracovního pruhu, tj. 36 m, v mocnosti stanovené geologickým
pr zkumem (pr m rn 0,3 m). Ornice bude uložena tak, aby nedošlo k jejímu smíchání s
výkopkem. Na pozemcích ur ených k pln ní funkce lesa bude pro realizaci stavby využíván
pracovní pruh v ší ce až 30 m, v nutných (od vodn ných) p ípadech pak m že být užší.
Prostorové pom ry v pracovním pruhu v úsecích se skrývkou ornice a bez skrývky ornice jsou
znázorn ny na následujících obrázcích:
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Výkop rýhy pro pokládku plynovodu se bude provád t v tšinou strojn , v kritických místech
je možno použít ru ního kopání. Ší e výkopu ve dn se p edpokládá cca 2 m, krytí plynovodu
bude minimáln 0,9 m nad úrovní trubky. V místech s vysokou hladinou podzemní vody a u
p echod vodních tok 1 bude potrubí opat eno zat žovacími betonovými sedly, která brání
vyplavení potrubí vlivem p sobení vodního vztlaku.
St ny rýhy budou svahovány. Sklony rýh (p echody silnic, vodních tok , v . montážních a
protla ovacích šachet) stanoví podle místních podmínek geologický pr zkum v následném
stupni projektové p ípravy.
P i zemních pracích je nutno zajistit maximální shodu podélného profilu výkopu s podélným
profilem potrubí. Mezera mezi dnem výkopu a spodním okrajem trubky m že být nejvýše
10 cm a délka, ve které trubka v ojedin lých p ípadech neleží na dn rýhy, m že být
maximáln 3 m.
P i pokládce je provád n podsyp a obsyp potrubí vhodným sypkým materiálem (pís itá
zemina, písek), který musí zabránit kontaktu tvrdých a ostrých p edm t s izolací potrubí, a to
i po dlouhé dob provozu. Zásyp bude proveden vyt ženou zeminou. Použití materiálu pro
podsyp a obsyp potrubí z jiného zdroje než je p vodní výkopek, je konzervativn uvažován
na cca 35 až 40 % z celkové délky trasy (bude up esn no po provedení inženýrskogeologického pr zkumu). P i zasypávání rýhy nesmí dojít k porušení izolace.

1

P i podchodu vodote í je hloubka výkopu stanovena normou. Na nesplavn ném toku je p edepsáno krytí 0,50
m nad horní hranou potrubí, na splavn ném pak 1,0 m nad horní hranou potrubí.
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Pro k ížení významných silni ních a železni ních komunikací budou využity protlaky (tzn.
bez narušení povrchu), kolmo na osu komunikací. Technicky je možno realizovat bu
protlak, který využívá vyhloubených šachet na obou stranách koridoru (železnice, vodního
toku) nebo tzv. ízený protlak z povrchu. Plynovod je instalován p ímo v podzemí a vyžaduje
jen vstupní a výstupní šachtu.
Umíst ní zám ru:
Kraj:

Jiho eský

Obce:

erná v Pošumaví

Katastrální území:

erná v Pošumaví, Kyselov

Situace hodnoceného zám ru trasy plynovodu a ochranných pásem vodárenského odb ru
Lipno pro ÚV Lou ovice je z ejmá z p ílohy . 1 a 2 tohoto hydrogeologického posouzení.

3. P ÍRODNÍ POM RY ÚZEMÍ
3.1 Geomorfologické pom ry
Dle geomorfologického len ní (Demek, Mackov ín, 2006) vede trasa zám ru v ochranném
pásmu vodárenského odb ru z nádrže Lipno oblastí Šumavská hornatina. Dle detailního
len ní jde o celek Šumavské podh í, podcelek eskokrumlovská vrchovina a okrsek
Boletická vrchovina, v prostoru vlastní nádrže Lipno pak jde o celek Šumava, podcelek
Vltavická brázda a okrsek Dolnovltavická brázda.
Boletická vrchovina je lenitá vrchovina z biotitické a sillimanit-biotitické pararuly pestré
série krumlovské s hojnými a všesm rn probíhajícími vložkami krystalických vápenc a
dolomit , amfibolit , žilných žul a granodiorit a kvarcit . Charakteristický je vysoký podíl
grafitických hornin vázaných p edevším na sousedství vápenc . Povrch je erozn denuda ní
len ný v jednotlivé vrchy a krátké h bety bez významn jšího uspo ádání. Menší zbytky
zarovnaných povrch se zachovaly na plochých rozvodích.
Dolnovltavická brázda je tektonická sníženina v prohybové zón šumavského sm ru. Je
tvo ená moldanubickými pararulami a granulity, paleozoickými granitoidy a holocenními
fluviálními a organogenními uloženinami. Typický je rovinný povrch údolní nivy Vltavy a
níže položený erozn denuda ní ploše pahorkatinný povrch s výb žky do údolí p ítok .
Sníženina je p evážn zatopena vodní nádrží Lipno.
Zájmové území se nachází ve výšce 725 (hladina vodní nádrže Lipno) až cca 800 m n.m.
3.2 Klimatické pom ry
Podle len ní klimatických pom r
eské republiky náleží studovaná lokalita do chladné
oblasti CH-7. Pro tuto oblast je typické velmi krátké až krátké léto, mírn chladné a vlhké.
P echodné období je dlouhé s mírn chladným jarem a mírným podzimem. Zima je dlouhá,
mírná, mírn vlhká s dlouhou sn hovou pokrývkou. Charakteristika klimatické oblasti CH-7
je uvedena v následující tabulce . 1.
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Tabulka . 1. Charakteristika klimatické oblasti CH-7
oblast CH-7
10 - 30
120 - 140
140 - 160
50 - 60
-3 - -4
15 – 16
4–6
6–7
120 – 130
500 – 600
350 – 400
100 – 120
150 – 160
40 – 50

Po et letních dn
Po et dn s pr m rnou teplotou 10° a více
Po et mrazových dn
Po et ledových dn
Pr m rná teplota v lednu
Pr m rná teplota v ervenci
Pr m rná teplota v dubnu
Pr m rná teplota v íjnu
Pr m rný po et dn se srážkami 1 mm a více
Srážkový úhrn ve vegeta ním období
Srážkový úhrn v zimním období
Po et dn se sn hovou pokrývkou
Po et dn zamra ených
Po et dn jasných

Pr m rná ro ní teplota dosahuje hodnoty 6,9 0 C (stanice
úhrn srážek je 683 mm.

eský Krumlov), pr m rný ro ní

3.3 Hydrologické pom ry
Zájmové území je podle vyhlášky Ministerstva zem d lství .393/2010 Sb.2) za azeno do
oblasti II. Horní Vltavy a povodí (3. ádu) 1-06-01 Vltava po Malši. Podle len ní vodních
tok Výzkumného ústavu vodohospodá ského T. G. Masaryka3) náleží k díl ím povodí
Vltavy a jejích p ítok s ísly hydrologického po adí:
1-06-01-090
1-06-01-091 erný potok
1-06-01-095
1-06-01-098 Rothovský potok
1-06-01-099
1-06-01-101
1-06-01-102
Území je odvod ováno místními drobnými potoky do vodní nádrže Lipno.
Zájmové území je sou ástí CHOPAV Šumava.
3.4 Geologické pom ry
Z regionáln geologického hlediska (Mísa a kol., 1983) je celá trasa zám ru plynovodu
v zájmovém území vedena v regionální jednotce Šumavské moldanubikum.

2)
3)

vyhláška Ministerstva zem d lství o oblastech povodí
heis.vuv.cz (Hydroekologický informa ní systém)
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Šumavské moldanubikum je tvo eno horninami pestré skupiny moldanubika. V zájmovém
území jde o horniny krumlovské pestré série. Základní horninou této série jsou st edn zrnité
biotitické pararuly r zného stupn migmatitizace, které pronikají vložky pestrých hornin.
Nej ast jší jsou grafitické ruly, krystalické vápence, erlány a amfibolity. Vápencové polohy
jsou v okolí grafitových ložisek p evážn v o kách. Vápence p edstavují p echody od
istých krystalických vápenc do vápenc erlánových, migmatitických apod. Grafitické
horniny jsou vázány na sousedství vápenc nebo vystupují p ímo ve vápencích.
Kvartérní pokryv je tvo en zejména svahovými uloženinami charakteru pís itých hlín
s úlomky podložních hornin, pop ípad jílovitého písku. Svahové hlíny jsou malých mocností
nep esahující 2,0 m. Níže p echázejí do jílovitopís itých eluvií.
3.5 Hydrogeologické pom ry
Podle hydrogeologického len ní se zám r nachází v hydrogeologickém rajónu 6310
Krystalinikum v povodí Horní Vltavy. Horniny moldanubika jsou charakterizovány
puklinovou propustností. Typickým rysem horninových masív krystalinika je spojení
zv tralin s pr linovou propustností a pásma podpovrchového rozopojení hornin s puklinovou
propustností v jedno kolektorské pásmo. P i spojení v tší mocnosti zv tralin a intenzivn jšího
rozpukání i podrcení hornin m že být toto kolektorské pásmo potenciálním zdrojem
podzemní vody pro lokální odb ry.
o ky a polohy hornin pestré série moldanubika mohou mít odlišné vlastnosti. Zejména
polohy krystalických vápenc mají zvýšenou puklinovou propustnost s ohledem na v tší
rozpukání a rozší ení puklin vlivem cirkulace vody.
Pro hodnocení vliv stavby VTL plynovodu je podstatná propustnost pokryvných uloženin
v hloubkách prvních metr pod povrchem. Propustnost sediment v zájmovém území je
omezena vyšším obsahem jílovité složky.
Transmisivita prost edí je p evážn nízká s koeficientem transmisivity n.10 -5 m2 .s-1 ,
krystalické vápence jsou charakterizovány st ední trasmisivitou s koeficientem n. 10-4 m2 .s-1 .
V prostoru Dolní Vltavice byly ov eny koeficienty filtrace v rozmezí 1,4 – 7,4.10-6 m.s-1 ,
transmisivita v ádu n.10-5 m2 .s-1 .

4. HYDROGEOLOGICKÉ POSOUZENÍ
4.1 Geologická prozkoumanost
V ochranném pásmu vodárenského odb ru z nádrže Lipno bylo v zájmovém území trasy
plynovodu realizováno n kolik geologicko pr zkumných prací s cílem ov ení
hydrogeologických pom r v území a zajišt ní zdroje podzemní vody. Vodní zdroj Bližná –
kras je popsán v samostatném hydrogeologickém posouzení.
Zám r v km 63,0 se nachází ve vzdálenosti 800 m východn od vodního zdroje Slavkovice.
Jedná se o vrtanou studnu HV-1, hlubokou 6,6 m (Herešová D., 1971). Provozovatelem je
spole nost EVAK a.s., v roce 2012 byl odb r 39,7 tis. m3 pr m rnou vydatností 0,949 l.s-1 .
Kolem vlastního prameništ je oplocené ochranné pásmo I. stupn .
Trasa zám ru u obce Muckov v km 63,5 se blíží na vzdálenost 450 m západn od vodního
zdroje Muckov. Jde o t i m lké skružové studny S1, S2 a S3. Provozovatelem byla spole nost
EVAK a.s., odb r podzemní vody byl ukon en v roce 2011, do té doby bylo jímáno
pr m rn 0,184 l.s-1 .
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Trasa zám ru v km 65,0 až 66,0 v prostoru osady Pláni ka vede ve vzdálenosti cca 800 m
jihovýchodn od vodního zdroje erná v Pošumaví – sodovkárna (Homolka M., 1990).
Vodním zdrojem je pramenní jímka hluboká 1,1 m, zd ná z lomového kamene, vyv rající
voda je odvád na potrubím umíst ným v hloubce 0,47 m p.t. U pramenní jímky je
vybudována skružová pramenní jímka 1,1 m p.t. hluboká. Vydatnost pramenní jímky
dosahuje 3,6 l.s-1 . Pramenní výv r má stanovena ochranná pásma Rozhodnutím Okresního
národního výboru eský Krumlov .j. 976/VLHZ/79/H ze dne 21.1.1980. Ochranné pásmo
I. stupn je oplocené kolem vodního zdroje, ochranné pásmo II. stupn zasahuje do
vzdálenosti cca 250 m západn od trasy zám ru. K vodnímu zdroji se nepoda ilo dohledat
další informace, zejména o sou asném odb ru.
V blízkosti obce Pláni ka v km 65,5 až 65,8 vede trasa zám ru podél západního okraje
rekultivované skládky odpad (Koroš I., 1996). V prostoru rekultivované skládky
komunálních odpad Pláni ka byly v letech 1994 až 1996 vybudovány monitorovací vrty I-1
až I-6 pro sledování kvality podzemní vody. Vzorkováním podzemní vody v roce 1996 byl
dokumentován výskyt zne išt ní anorganickými látkami (železo, mangan, celková
mineralizace) a ropnými látkami. Nebyly zjišt ny koncentrace t žkých kov As, Pb, Ni a Cr
nad SN 75 7111 Pitná voda (platná v roce 1996).
Trasa zám ru plynovodu vstupuje do ochranného pásma II. stupn vodního zdroje Bližná –
kras v km 67,0 a vystupuje z n j v km 69,7. Hodnocení vodního zdroje Bližná – kras a jeho
ochranných pásem je uvedeno v samostatném hydrogeologickém posudku.
Ve vzdálenosti 500 m severn od km 69,0 trasy zám ru se nachází hranice ochranného pásma
vodního zdroje Bližná – Jest ebí (jinde i erná v Pošumaví – Radslav). Zdroj sestává z 35 m
hlubokého vrtu HV-1 (P ibyl A., 1969). Kolem vrtu bylo ochranné pásmo navrženo v roce
1984 (V íslová B., 1984), vyhlášeno bylo rozhodnutím Okresního ú adu eský Krumlov .j.
2242/VLHZ/86/235/H1 ze dne 16.1.1987. Vydatnost zdroje dosahovala 1,5 l.s-1 , podzemní
voda je m lkého ob hu v nav tralé podpovrchové zón moldanubických rul. K vodnímu
zdroji se nepoda ilo dohledat další informace, zejména o sou asném odb ru.
V prostoru Dolní Vltavice se trasa zám ru v km 71,0 blíží na vzdálenost 150 m od vodního
zdroje DV-2 (Kn žek V., Polesná J., 1994). V rámci pr zkumu v roce 1994 byly v prostoru
Dolní Vltavice vybudovány 3 vrty DV-1, DV-2 a DV-3 do hloubky 60 m. Zjišt ná vydatnost
vrt dosahovala až 1,0 l.s -1. Vrt DV-1 byl následn p evystrojen na ocelovou zárubnicí o
pr m ru 219 mm do hloubky 20 m. Vrt DV-2 je vystrojen ocelovou zárubnicí o pr m ru
273 mm do hloubky 27,5 m a do kone né hloubky pak PE zárubnicí. Oba vrty jsou využívány
pro zásobování Dolní Vltavice pitnou vodou. Kolem vrtu DV-2 je stanoveno ochranné pásmo
I. stupn Rozhodnutím M stského ú adu eský Krumlov, odboru životního prost edí a
zem d lství .j. OŽPZ-3032/05r-In,Kr ze dne 20.3.2006. Ochranné pásmo II. stupn nebylo
navrženo s ohledem ke stávajícímu stupni ochrany vodní nádrže Lipno. Provozovatelem
vodního zdroje Dolní Vltavice je EVAK a.s., v roce 2012 byl odb r 3,5 tis. m3 pr m rnou
vydatností 0,111 l.s -1.
Na pravém b ehu nádrže Lipno byl proveden hydrogeologický pr zkum s cílem zajišt ní
zdroje pitné vody pro útvar pohrani ní stráže Kyselov (Heršt V., 1988). V zájmovém prostoru
byly vyhloubeny 4 vrty HJ-1 až HJ-4 hluboké 6,3 až 8,5 m. Hladina podzemní vody byla
naražena v hloubkách 0,5 až 1,3 m p.t. Vrty byly dopln ny o 2 kopané studny HK-1 a HK-3.
Vydatnost kopaných studní dosahuje 0,25 l.s-1 . Po kvalitativní stránce podzemní voda
vyhovovala tehdy platné norm SN 83 0611 Pitná voda, problematický byl pouze obsah
manganu.
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4.2 Základní údaje o vodním zdroji a ochranných pásmech
Vodárenský odb r vody z nádrže Lipno I pro úpravnu vody v Lou ovicích v množství max.
25 l.s-1 byl z nádrže Lipno I provád n prost ednictvím pr myslového p ivad e vody pro JIP
Lou ovice. Odb r vody je míst n uprost ed pr to ného profilu v í ním kilometru 329,542
v k.ú. Lipno nad Vltavou.
Provozovatelem vodárenského odb ru z nádrže Lipno I je spole nost EVAK a.s., odebírané
množství dosáhlo v roce 2012 9,3 tis. m3 , pr m rná vydatnost 0,295 l.s -1.
Ochranná pásma vodárenského odb ru z nádrže Lipno pro ÚV Lou ovice byla stanovena
Rozhodnutím Jiho eského krajského národního výboru v eských Bud jovicích, odborem
vodního a lesního hospodá ství a zem d lství .j. VLHZ 3416/85-233/1-Bab v roce 1985
(p íloha . 3).
Vodárenský odb r není v sou asné dob využíván. Slouží jako p ípadná rezerva pitné vody
v p ípad výpadku dodávek vody ze stávajících vodních zdroj v regionu. Vodárenský odb r
z nádrže Lipno I byl nahrazen odb rem podzemní vody z vrt v k.ú. Lou ovice.
Situace dot ených ochranných pásem vodárenského odb ru z nádrže Lipno I na lokalit je
uvedena v p íloze . 2 tohoto posouzení.
4.3 Situace na lokalit
Trasa zám ru plynovodu vstupuje do ochranného pásma II. stupn vn jšího vodárenského
odb ru z nádrže Lipno v km 62,2 a vystupuje z n j na hranici R/Rakousko v km 75,6.
Hladina podzemní vody se v trase zám ru p es ochranné pásmo vodárenského odb ru
z nádrže Lipno pohybuje v r zných hloubkách. V okolí obce Pláni ka je hladina podzemní
vody v úrovni 8,0 – 20,0 m p.t. V prostoru obce Bližná v úrovni 5,0 – 40,0 m p.t., v prostoru
Dolní Vltavice cca 2,0 m p.t. Na pravém b ehu Lipna lze hladinu podzemní vody o ekávat
v hloubkách do 2,0 m p.t.
Zájmové území leží na území Chrán né krajinné oblasti Šumava a v CHOPAV Šumava.
Trasa zám ru v ochranném pásmu II. stupn vodárenského odb ru z údolní nádrže Lipno I
pro úpravnu vody Lou ovice prochází chrán ným ložiskovým územím grafitu ID 14130000
erná v Pošumaví a schváleným prognózním zdrojem vyhrazených nerost – grafitu Bližná –
Bliženský les.
4.4 Posouzení vliv zám ru na vodní zdroje v území
Hodnocený zám r trasy plynovodu zasahuje do ochranného pásma II. stupn
vodárenského odb ru z nádrže Lipno pro ÚV Lou ovice.

vn jšího

K ochran vydatnosti, jakosti a zdravotní nezávadnosti vodárenského odb ru z nádrže Lipno
pro ÚV Lou ovice byla stanovena ochranná opat ení v jednotlivých pásmech. V ochranném
pásmu II. stupn vn jším platí tyto zásady:
a) vylou ení skladování závadných látek a mytí a ošet ování motorové techniky
v inunda ním území celého toku, mimo zátopové území je skladování povoleno za
p edpokladu dodržení p íslušných SN a ON,
b) aplikace pesticid se povolí výjime n v nezbytn nutném rozsahu se souhlasem
orgán hygienické služby mimo p ípravky zakázané pro použití ve II. ochranném
pásmu Seznamem povolených p ípravk ,
c) letecká aplikace hnojiv a pesticid je p ípustná po schválení vodohospodá skými a
hygienickými orgány,
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d) odpadní vody mohou být vypoušt ny pouze na základ povolení vodohospodá ského
orgánu, jímky a hnojišt mohou být budovány pouze bez p epadu,
e) zákaz výstavby velkokapacitních staveb pro živo išnou výrobu,
f) možnost výstavby obytných a rekrea ních objekt
išt né nebo vyvážení odpadních vod,

za p edpokladu vyhovujícího

g) omezení provozu závod a za ízení produkujících netoxické odpadní vody a odpadní
vody s p evahou organických látek, uzav ení provozu závod produkujících odpadní
vody s obsahem radioizotop , toxických látek nebo komplexotvorných látek,
h) zákaz chemické údržby komunikací,
i) usm r ování hydromeliora ní innosti tak, aby se posilovala vyrovnanost pr tok a
zásoby vody, samo istící schopnost vody,
j) zajiš ování požadavk na udržení jakosti vody v nádrži p i využívání a udržování
vodných nádrží v povodí, zákaz chovu vodní dr beže.
Vlivy zám ru vysokotlakého plynovodu DN800/1200 TU26/TU27 – hranice R/Rakousko na
ochranná pásma vodárenského odb ru z nádrže Lipno pro ÚV Lou ovice lze definovat
následovn :
-

Odt žení svrchní ásti geologického profilu p i výstavb plynovodu do úrovn nebo
pod úrove hladiny podzemní vody. V trase plynovodu v p evážné ásti ochranného
pásma vodárenského odb ru bude výkop fungovat jako svodný p íkop podzemní
vody, kterým dojde k odvodn ní po sm ru spádu k místním vodote ím. Ve svahu nad
nádrží Lipno by mohlo docházet ke splavování kal a bahna z výkopu do povrchové
vody. S ohledem na velikost ochranného pásma a vzdálenost zám ru od vlastního
vodárenského odb ru lze ovlivn ní hydrogeologických pom r ozna it za minimální a
nevýznamné.

-

Havárie a únik nebezpe ných látek do horninového prost edí, podzemní i povrchové
vody v pr b hu výstavby. Vlivy budou eliminovány vypracováním podrobného
havarijního plánu, použitím vhodné techniky a omezením jejího pohybu v ploše
ochranného pásma vodního zdroje.

-

Havárie a únik nebezpe ných látek do horninového prost edí, podzemní i povrchové
vody b hem provozu nejsou p edpokládány. VTL plynovod bude vybudován pro
vedení zemního plynu. P i p ípadné havárii plynovodu a úniku zemního plynu
v prostoru ochranného pásma vodárenského odb ru nedojde k úniku nebezpe ných
nebo závadných látek do horninového prost edí.
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5. DOPORU ENÁ OPAT ENÍ
Na základ vyhodnocení dostupných informací o zájmovém území jsou pro eliminaci
potenciálních vliv zám ru VTL Plynovodu na ochranná pásma vodárenského odb ru
z nádrže Lipno pro ÚV Lou ovice navržena následující opat ení:
1. Bude vybraným zhotovitelem stavby vypracován detailní postup a harmonogram stavby
zám ru, se kterým bude obeznámen provozovatel vodárenského odb ru z nádrže Lipno pro
ÚV Lou ovice.
2. Pro plánované použití p epravní techniky a zemních stroj bude zhotovitelem stavby
vyhotoven havarijní plán odsouhlasený provozovatelem vodárenského odb ru.
3. Pro zemní a stavební práce používat pouze stroje, za ízení a nástroje v bezvadném
technickém stavu.
4. Vhodným technickým opat ením zabránit p ímému splachu z výkopu plynovodu do vodní
nádrže Lipno I, nap íklad zemními hrázkami.
5. S ohledem na velikost ochranného pásma vodárenského odb ru z nádrže Lipno bude nutné
zabezpe it parkování, údržbu p epravní techniky a zemních stroj a p ípadné erpání
pohonných hmot v trase zám ru. Doporu ujeme vybudovat v ploše ochranného pásma II.
stupn vn jšího 3 p echodn zabezpe ené plochy se zpevn ným povrchem, kde budou tyto
innosti provád ny v pr b hu stavby. Po ukon ení zemních prací budou tyto zabezpe ené
plochy zrušeny a terén upraven do p vodního stavu. Dv zabezpe ené plochy doporu ujeme
vybudovat na obou b ezích vodní nádrže Lipno mimo inunda ní území, t etí v prostoru obce
Pláni ka.
6. P echodné zabezpe ené plochy budou vybaveny systémem monitorovacích vrt
(minimáln 1 ks u každého objektu) pro sledování kvality podzemní vody v území. Kvalita
inností v ochranném pásmu bude prokázána monitoringem podzemní vody v monitorovacích
vrtech u p echodných zabezpe ených ploch, a to v m sí ních intervalech, dále p ed realizací a
minimáln ve dvou termínech po jejich ukon ení, (cca 1 týden a 2 m síce po ukon ení
terénních prací). Monitoring kvality podzemní vody bude zam en na zjišt ní koncentrací
uhlovodík C10 - C40 . Monitoring bude zabezpe en vybraným zhotovitelem stavby.
7. Provád ní zemních prací bude prokázáno monitoringem podzemní vody ve stávajících
hydrogeologických objektech v blízkosti trasy plynovodu. Konkrétn jde o vrty I-3 a I-4 u
skládky Pláni ka a vrtaná studna DV-2 v Dolní Vltavici, celkem 3 ks. Monitoring bude
provád n v m sí ních intervalech, dále p ed realizací a minimáln ve dvou termínech po
jejich ukon ení, (cca 1 týden a 2 m síce po ukon ení terénních prací). Monitoring kvality
podzemní vody bude zam en zejména na zjišt ní koncentrací uhlovodík C10 - C40 .
Monitoring bude zabezpe en vybraným zhotovitelem stavby.

10

Lipno, vodárenský odb r
- HG posouzení

ENVI-AQUA, s. r. o.

6. ZÁV RY
Spole nost ENVI-AQUA, s.r.o. vypracovala hydrogeologické posouzení zám ru VTL
Plynovod DN800/1200 TU26/TU27 – hranice R/Rakousko na vodárenský odb r z nádrže
Lipno pro ÚV Lou ovice.
Hodnocený zám r VTL Plynovodu zasahuje do ochranného pásma II. stupn vn jšího
vodárenského odb ru z nádrže Lipno pro ÚV Lou ovice. Vodárenský odb r je provád n
z vodní nádrže Lipno I v prostoru hráze.
Pro eliminaci p ípadných negativních vliv b hem výstavby a provozu zám ru VTL
Plynovod DN800/1200 TU26/TU27 – hranice R/Rakousko bylo navrženo celkem 7
opat ení, které jsou uvedeny v kapitole . 5 tohoto hydrogeologického posouzení.
P i dodržení navržených opat ení lze realizaci projektovaného zám ru doporu it.

V Brn dne 30.5.2014
Mgr. Pavel Ondrá ek, Ph.D.
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