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I. ZmČna koncepce „ZmČna þ. 1 Plánu rozvoje
vodovodĤ a kanalizací na území Jihoþeského kraje
oblast TĜeboĖská pánev – sever“
PĜedkladatel:

Jihoþeský kraj

Iý:

70890650

Sídlo:

U Zimního stadionu 1952/2
370 76 ýeské BudČjovice

OprávnČný zástupce pĜedkladatele:

Ing. Karel ýerný
Jihoþeský kraj – Krajský úĜad
vedoucí Odboru životního prostĜedí,
zemČdČlství a lesnictví

Osoby oprávnČné jednat ve vČcech:
technických:

Ing. Vlasta Žáþková, vedoucí oddČlení
vodního hospodáĜství

Ing. Karolína Zámišová, oddČlení
vodního hospodáĜství

Datum zpracování:

Jihoþeský kraj.
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Hodnocení koncepce „ZmČna þ. 1 Plánu rozvoje vodovodĤ a
kanalizací na území Jihoþeského kraje – oblast TĜeboĖská pánev –
sever“ podle pĜílohy þ. 9 zákona þ. 100/2001 Sb., ve znČní pozdČjších
pĜedpisĤ, zpracovali:
Zpracovatelé:

EIA SERVIS s.r.o.
U Malše 20
370 01 ýeské BudČjovice
Obþanské sdružení Ametyst
Koterovská 84
326 00 PlzeĖ
PROGEO s.r.o.
Tiché údolí 113
252 63 Roztoky u Prahy

Hlavní Ĝešitelé:

RNDr. VojtČch Vyhnálek CSc., EIA SERVIS s.r.o.
držitel autorizace podle § 19 zákona þ. 100/2001 Sb.
osvČdþení þ.j. 2721/4692/OEP/92/93326
Mgr. Eva Chvojková, Obþanské sdružení Ametyst
držitelka autorizace pro hodnocení dle § 45i zákona
þ. 114/1992 Sb., v platném znČní (rozhodnutí þ.j. 630/214/05
ze dne 8.3.2005)
Mgr. OndĜej Zeman, PROGEO s.r.o.

Spolupráce:
Ing. Alexandra ýurnová, EIA SERVIS s.r.o. popis dotþeného území
Mgr. Alexandra Riegertová, EIA SERVIS s.r.o.popis dotþeného území
RNDr. Alena Vydrová
hodnocení vlivĤ - Natura 2000
Mgr. Michala Kopeþková
hodnocení vlivĤ - Natura 2000
Ing. Stanislav ýurda, PROGEO s.r.o.
hodnocení vlivĤ - podz. a povrch.vody
Mgr. Michal Polák, PROGEO s.r.o.
hodnocení vlivĤ - podz. a povrch.vody
Marie Chaloupková, PROGEO s.r.o.
hodnocení vlivĤ - podz. a povrch.vody
RNDr. Martin Milický, PROGEO s.r.o.
hodnocení vlivĤ - podz. a povrch.vody
držitel odborné zpĤsobilosti v hydrogeologii
a sanaþní geologii þ. 1765/2003
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I.1. Úvod
Dle § 4 zákona þ. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veĜejnou potĜebu a
o zmČnČ nČkterých zákonĤ (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znČní pozdČjších
pĜedpisĤ, kraj v samostatné pĤsobnosti zajišĢuje zpracování a schvaluje plán rozvoje
vodovodĤ a kanalizací pro své území nebo jeho þást. Plán rozvoje vodovodĤ a
kanalizací obsahuje koncepci Ĝešení zásobování pitnou vodou, vþetnČ vymezení
zdrojĤ povrchových a podzemních vod, uvažovaných pro úþely úpravy na pitnou vodu,
a koncepci odkanalizování a þištČní odpadních vod. „Plán rozvoje vodovodĤ a
kanalizací na území Jihoþeského kraje“ (PRVKUK) byl schválen Zastupitelstvem
Jihoþeského kraje v roce 2004.
Návrh koncepce „ZmČna þ. 1 Plánu rozvoje vodovodĤ a kanalizací na území
Jihoþeského kraje – oblast TĜeboĖská pánev – sever“ je zpracován v souladu
s požadavky zákona þ. 274/2001 Sb. UpĜesĖuje využívání vodních zdrojĤ
(podzemních vod) v dílþím území Jihoþeského kraje – v severní þásti TĜeboĖské
pánve.
Hlavním dĤvodem pro zpracování „ZmČny þ. 1 Plánu rozvoje vodovodĤ a kanalizací
na území Jihoþeského kraje – oblast TĜeboĖská pánev – sever“ je skuteþnost, že
nejpozdČji k 1.1.2008 zanikne platnost nČkterých povolení k odbČru podzemních vod
u zdrojĤ, které slouží pro úpravu podzemní vody na pitnou vodu a její dodávání do
vodovodĤ pro veĜejnou potĜebu, zĜízených a provozovaných ve veĜejném zájmu ve
smyslu zákona o vodovodech a kanalizacích. Do té doby musí dotþené subjekty
požádat o nové povolení. V severní þásti TĜeboĖské pánve každý ze subjektĤ
odebírajících podzemní vody mĤže ovlivĖovat úroveĖ hladiny podzemní vody v pánvi,
významné je pĜedevším ovlivnČní v oblasti mažických a borkovických blat,
s vymezenými pĜírodními rezervacemi Borkovická blata a KozohlĤdky a s vymezenou
evropsky významnou lokalitou (EVL) Borkovická blata dle zákona þ. 114/1992Sb., o
ochranČ pĜírody a krajiny, ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ.
PĜi vydávání nových povolení k odbČru podzemních vod nemĤže v souþasnosti platný
PRVKUK sloužit jako adekvátní podklad, neboĢ nebyl, vzhledem k dobČ zpracování
v letech 2003-2004, posouzen jako koncepce podle zákona þ. 100/2001 Sb.
o posuzování vlivĤ na životní prostĜedí, ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ (SEA), ani
nebyly vyhodnoceny vlivy PRVKUK na lokality soustavy Natura 2000 podle zákona
þ. 114/1992 Sb., o ochranČ pĜírody a krajiny, ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ.
Je porto žádoucí zpracovat zmČnu PRVKUK pro oblast TĜeboĖské pánve – sever, ve
které bude Ĝešena problematika stávajících a plánovaných odbČrĤ podzemních vod
v této oblasti a tuto zmČnu PRVKUK vyhodnotit jako zmČnu koncepce dle zákona
þ. 100/2001 Sb., ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ (SEA) a vyhodnotit vlivy zmČny
PRVKUK na lokality soustavy Natura 2000 podle zákona þ. 114/1992 Sb., ve znČní
pozdČjších pĜedpisĤ. PĜedkládaná „ZmČna þ. 1 Plánu rozvoje vodovodĤ a kanalizací
na území Jihoþeského kraje – oblast TĜeboĖská pánev – sever“ bude sloužit jako
podklad pĜíslušným vodoprávním úĜadĤm pĜi rozhodování o povolení odbČru
podzemních vod pro jednotlivé odbČratele.

Jihoþeský kraj.
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I.2. Vymezení území TĜeboĖské pánve - sever
Území TĜeboĖské pánve – sever, pro které je zpracována ZmČna þ. 1 Plánu rozvoje
vodovodĤ a kanalizací na území Jihoþeského kraje (PRVKUK), je znázornČno
na obrázku 1 a 2. Vymezení území je provedeno na základČ hydrogeologických a
hydrologických parametrĤ a zasahuje do správních území následujících obcí:
Veselí nad Lužnicí, Sviny, Dolní Bukovsko, Hartmanice, Žimutice, Zálší, Mažice,
Borkovice, Žíšov, Dráchov, HodČtín, Komárov, VlastiboĜ, Vesce, SudomČĜice u
BechynČ, Hlavatce, SobČslav, Skalice, Malšice, Skrýchov u Malšic, Želeþ.
Z hlediska hydrologického leží vymezené území TĜeboĖské pánve – sever v povodí
Lužnice a zasahuje do následujících dílþích povodí:
Povodí
Bukovský potok
Svodnice
BechyĖský potok
Blatská stoka
Komárovská stoka
Blatská stoka
Olešenský potok
BechyĖský potok
Všechlapský potok
SudomČĜický potok
Blatecký potok
Židova strouha

þ.h.p.
1-07-02-063
1-07-02-065
1-07-04-002
1-07-04-003
1-07-04-004
1-07-04-005
1-07-04-006
1-07-04-007
1-07-04-089
1-07-04-091
1-07-04-114
1-07-06-113

I.3. Souþasné odbČry podzemní vody v území
TĜeboĖské pánve – sever
V souþasné dobČ je ve vymezeném území TĜeboĖské pánve – sever odebírána
podzemní voda z následujících zdrojĤ, které slouží pro úpravu podzemní vody na
pitnou vodu a její dodávání do vodovodĤ pro veĜejnou potĜebu, zĜízených a
provozovaných ve veĜejném zájmu ve smyslu zákona o vodovodech a kanalizacích:
Zdroj

Provozovatel

Lokalita

PrĤmČrný odbČr podzemní vody (l/s)
hydrologický rok
2005

B-4, B-4a
studna
vrt
V16
H3

Jihoþeský kraj.

VaKJC
VaKJC
Obec Sviny
VaKJC
VaKJC

HodČtín-N.Ves
SudomČĜice u B.
Sviny
Horusice-D.B.
Horusice-D.B.

11.1
6.1
0.8
24.8
29.5

období hydrol.
let 2000-2005
11.7
5.8
0.8
22.1
29.5
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VaKJC
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19.7
24.8
14.3

22.5
22.6
5.2

Vedle uvedených zdrojĤ podzemní vody zásobujících vodovody pro veĜejnou potĜebu
je na území TĜeboĖské pánve – sever odebírána podzemní voda ze zdrojĤ sloužících
pro individuální potĜebu.

I.4. Nové odbČry navrhované do území TĜeboĖské pánve –
sever v Plánu rozvoje vodovodĤ a kanalizací (PRVKUK)
„Plán rozvoje vodovodĤ a kanalizací na území Jihoþeského kraje“ (PRVKUK) navrhuje
v severní þástí TĜeboĖské pánve vybudování zdroje Mažice-Borkovice pro tzv.
náhradní zásobení vodárenské soustavy Jižní ýechy s kapacitou 110 l/s. PĜedpokládá
se využití stávajících vrtĤ MH-25 a MH-26 u Mažic, vedle náhradního zásobení se
poþítá i s trvalým odbČrem podzemních vod z tČchto vrtĤ ve výši 40 l/s. Lokalizace vrtĤ
MH-25 a MH-26 je uvedena v PĜíloze.
Náhradní zásobení je v „Plánu rozvoje vodovodĤ a kanalizací na území Jihoþeského
kraje“ (PRVKUK) definováno takto:
2.4 NÁHRADNÍ ZÁSOBENÍ VODÁRENSKÉ SOUSTAVY
2.4.1. Vymezení náhradního zásobování
Náhradní zásobení Vodárenské soustavy Jižní ýechy Ĝeší stav, který je definován
smČrnicí Ministerstva zemČdČlství þj. 41658/2001-6000. Ta rozlišuje tzv. „Náhradní
zásobování vodou“ (þinnost jejímž úþelem je zabezpeþit potĜebné množství vody v
požadované jakosti pro potĜebu uživatelĤ pĜi pĜerušení dodávky vody z veĜejného
vodovodu v dĤsledku oprav nebo havárií) a „Nouzové zásobování vodou (zpĤsob
Ĝešení zásobování vodou v krizových situacích, jehož úþelem je zabezpeþení
nezbytného množství vody v požadované jakosti v pĜípadech, kdy stávající systém
zásobování vodou je zcela nebo þásteþnČ nefunkþní). V rámci „nouzového zásobování
vodou“ se požaduje pro první dva dny 5 l.os.den, další dny 10–15 l.os.den. Nouzové
zásobování pitnou vodou je Ĝešeno v samostatné pĜíloze B.3.
Náhradním zásobením Vodárenské soustavy Jižní ýechy, je tedy Ĝešen stav,
který vychází z podkladĤ, a zkušeností pĜi provozování Vodárenské soustavy
vlastníkem, Jihoþeským vodárenským svazem. PĜi Ĝešení tohoto stavu dochází,
k výpadku centrálního zdroje - ÚV Plav. Vzhledem k dopadu na obyvatelstvo
Jihoþeského kraje, kdy Vodárenská soustava svým rozsahem pokrývá všechny bývalé
okresy kraje, je nutno zajistit pĜípadné kroky, které by zajistily zásobení obyvatelstva
pitnou vodou. Náhradní zásobení je Ĝešeno lokálnČ na úrovni jednotlivých mČst a obcí,
nezávisle na centrálním zdroji.

Jihoþeský kraj.
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Dle pĜedaných studií, a schválením projektového týmu PRVKÚC, je minimální
množství vody ve vodovodním systému 2/3 obvyklé spotĜeby, aby byla zajištČna
funkþnost vodovodu. Toto množství se poté dále odvíjí od velikosti sídla. Vzhledem
k technickým problémĤm s pĜípadnou regulací, a omezenému množství vody se
uvažuje o náhradním zásobení pĜedevším u vČtších mČst a obcí. PĜípadná regulace
potĜeby vody by probíhala dle jednotlivých místních podmínek (snižování tlaku,
regulace poþtu zásobených obyvatel,...). Menší obce napojené na vodárenskou
soustavu budou Ĝešit tento stav individuálnČ (cisterny,..). Délka trvání výpadku
centrálního zdroje se uvažuje maximálnČ v rozsahu jednoho mČsíce.

I.5. Nové odbČry navrhované do území TĜeboĖské pánve –
sever po schválení Plánu rozvoje vodovodĤ a kanalizací
(PRVKUK)
Po schválení „Plánu rozvoje vodovodĤ a kanalizací na území Jihoþeského kraje“
(PRVKUK) v roce 2004 podal Jihoþeský vodárenský svaz (JVS) návrh na zĜízení
zdrojĤ pro náhradní zásobení vodárenské soustavy Jižní ýechy v oblasti MažiceBorkovice. Návrh poþítá s využitím stávajících vrtĤ V-20b, HV-9, BH-2 a BH-3, každý
s kapacitou náhradního zásobení 40 l/s. Trvalý odbČr podzemní vody se
nepĜedpokládá. Lokalizace vrtĤ je uvedena v PĜíloze.

I.6. Podmínky zĜizování a provozu odbČrĤ v území
TĜeboĖské pánve – sever
Podmínky zĜizování a provozu odbČrĤ v území TĜeboĖské pánve – sever jsou
stanoveny na základČ výsledkĤ hodnocení vlivĤ na životní prostĜedí podle zákona
þ. 100/2001 Sb., ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ (SEA) a hodnocení vlivĤ na lokality
soustavy Natura 2000 podle zákona þ. 114/1992 Sb., ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ.

I.6.1. Obecné podmínky
1. Podmínky pro existenci þasovČ omezených odbČrĤ podzemní vody („náhradní
zásobování“) v oblasti Mažice a Borkovice-Mažice
1.1. Zabezpeþit mČĜení hladin podzemních vod s nejménČ týdenní þetností ve
všech dostupných objektech (souþasných i pozdČji vybudovaných) v prostoru
EVL Borkovická blata vþetnČ PR Borkovická blata a PR KozohlĤdky.
(V souþasnosti to jsou vrty skupin Z v Borkovických blatech, a vrty Ko1, Ko2
v PR KozohlĤdky; viz tabulka 1).
1.2. Zabezpeþit mČĜení hladin podzemních vod s nejménČ týdenní þetností na
všech dostupných objektech v prostoru pánevních sedimentĤ severnČ od
horusické jímací linie, které jsou v dobČ zahájení náhradního zásobování
režimnČ mČĜeny (viz tabulka 1).
Jihoþeský kraj.
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1.3. Zabezpeþit monitoring vegetace ve vybraných lokalitách. Budou založeny
monitorovací plochy pro zjištČní pĜípadných zmČn vegetace v blatkovém boru
(v PR Borkovická blata), v pĜechodovém rašeliništi (v PR KozohlĤdky) a v
oblasti bezkolencových luk. Monitoring vegetace probČhne na transektech
vyznaþených na obrázku 3, na každém transektu bude vyhodnoceno 3 – 5
ploch. Monitorovací plochy budou zvoleny tak, aby byl sledován stav biotopĤ
ve stĜedu i na okraji zájmového území. ZároveĖ musí být pro každý biotop
vyskytující se na transektu alespoĖ jedna monitorovací plocha. Po zahájení
náhradního þerpání budou do 20 dnĤ poĜízeny fytocenologické snímky pro
každou plochu. Pro zjištČní pĜípadných zmČn probČhne kontrola
monitorovacích ploch po uplynutí jednoho roku od zahájení þerpání.
Fytocenologické snímky z obou období budou srovnány a vyhodnoceny ve
vztahu k zaznamenanému poklesu hladiny podzemní vody následkem þerpání
i k možným dalším vlivĤm. V pĜípadČ þerpání v dobČ, kdy nebude možné kvĤli
snČhové pokrývce poĜídit fytocenologické snímky, probČhne kontrola stavu
vegetace v tom rozsahu, jaký bude možný (napĜ. stav blatek) a bude srovnán
se stavem na konci následující vegetaþní sezóny. Budou – li k dispozici data z
každoroþního monitoringu lokalit, bude zde popsaný monitoring nahrazen
srovnáním stavu biotopĤ pĜed náhradním þerpáním a v následujícím roce.
Monitoring bude zajištČn osobou autorizovanou k provádČní biologické
hodnocení (podle § 45i zákona þ. 114/1992 Sb. o ochranČ pĜírody a krajiny,
ve znČní zákona þ. 218/2004 Sb. pro úþely provádČní biologického hodnocení
ve smyslu § 67 cit. zákona).
1.4. MČĜení hladin zahájit co nejdĜíve od okamžiku rozhodnutí o realizaci þasovČ
omezeného odbČru podle bodĤ 1.1 a 1.2. tČchto podmínek. MinimálnČ jeden
zámČr hladin však musí být proveden pĜed zahájením þerpání. MČĜení hladin
ukonþit nejdĜíve 3 mČsíce po ukonþení þasovČ omezeného odbČru
(náhradního zásobování).
1.5. Zajistit vyhodnocení monitoringu hladin v souvislosti s monitoringem vegetace
(dle bodu 1.3) nejdéle pĜi nejbližším hodnocení hydrogeologické bilance
severní tĜeboĖské pánve, nebo pĜi posuzování prodloužení souþasného
povolení k odbČru podzemních vod. V pĜípadČ prokázaného ovlivnČní
pĜedmČtĤ ochrany EVL Borkovická blata doporuþujeme znovu pĜehodnotit
maximální povolené množství odebírané vody. V pĜípadČ výraznČ negativního
ovlivnČní doporuþujeme povolení k odbČru v rámci náhradního zásobování
zrušit.
1.6. Aktualizovat objekty pro sledování hladin podzemních vod (viz tabulka 1)
optimálnČ v roþní periodČ. Tj. pravidelnČ doplĖovat nové i starší objekty u
nichž bude zahájeno režimní sledování hladin podzemních vod.
1.7. Dodržení minimálního zĤstatkového prĤtoku na profilu T3 (viz tabulka 3) na
Blatské stoce v blízkosti skupiny vrtĤ ZI u Mažic o velikosti 10 l/s. V pĜípadČ
poklesu prĤtoku pod 10 l/s doporuþujeme navýšit o potĜebné množství þerpání
a vypouštČt jej do Blatské stoky nad profilem T3 tak, aby byl minimální
zĤstatkový prĤtok zachován.
Uvedené podmínky platí jak pro oba uvažované þasovČ omezené odbČry (odbČr
Mažice i odbČr Mažice-Borkovice), tak i pro jejich soubČh.
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2. Podmínky pro existenci novČ projektovaných trvalých odbČrĤ podzemní
vody v oblasti nad mažickým zlomem
2.1.

Budou založeny trvalé monitorovací plochy pro sledování zmČn vegetace v
blatkovém boru (v PR Borkovická blata), v pĜechodovém rašeliništi (v PR
KozohlĤdky) a v oblasti bezkolencových luk. Monitoring vegetace bude
probíhat na transektech vyznaþených na obrázku 3, na každém transektu
bude vyhodnoceno 3 – 5 ploch. Monitorovací plochy budou zvoleny tak, aby
byl sledován stav biotopĤ ve stĜedu i na okraji zájmového území, zároveĖ
musí být pro každý biotop vyskytující se na transektu alespoĖ jedna
monitorovací plocha. V každé trvalé ploše se budou každoroþnČ zapisovat
standardní fytocenologické snímky a minimálnČ na tĜech plochách v každém
z transektĤ v pĜírodních rezervacích se bude sledovat kolísání hladiny
podzemní vody metodou, kterou vyvinuli Navrátilová a Hájek (Navrátilová J.
et Hájek M. (2005): Recording relative water table depth using PVC tape
discolouration: Advantages and constraints in fens. – Appl. Veg. Sci.,
Uppsala, 8: 21-26.). Metoda spoþívá v mČĜení pomocí bambusové tyþky s
páskou z PVC, která se zasune do rašeliny na nČkolika místech. Odeþítá se
každých 20 dní bČhem vegetaþní sezóny, tj. asi od dubna/kvČtna do
Ĝíjna/záĜí. Vyhodnocením výsledkĤ monitoringu vegetace na trvalých
plochách (interval vyhodnocení bude tĜíletý) a srovnáním se
zaznamenanými hladinami podzemní vody na trvalých plochách i ve vrtech
lze ovČĜit, zda pĜípadné zmČny vegetace jsou zpĤsobeny snížením hladiny
podzemní vody, resp. jejím kolísáním, eventuelnČ zvýšeným pĜísunem živin.
Monitoring bude zajišĢován osobou autorizovanou k provádČní biologického
hodnocení. (podle § 45i zákona þ. 114/1992 Sb. o ochranČ pĜírody a krajiny,
ve znČní zákona þ. 218/2004 Sb. pro úþely provádČní biologického
hodnocení ve smyslu § 67 cit. zákona).

2.2.

OprávnČní k trvalému odbČru vody bude vydáváno pod podmínkou, že
v dĤsledku þerpání nedojde ke zhoršení stavu biotopĤ. V pĜípadČ, že tato
podmínka nebude splnČna, musí neprodlenČ dojít k úpravČ institutu
minimální hladiny podzemních vod (bod 2.12) a minimálního zĤstatkového
prĤtoku (body 2.5 a 2.6). V pĜípadČ že dojde vlivem þerpání podzemní vody
k významnému zhoršení stavu biotopĤ, doporuþujeme povolení k odbČru
pozastavit, nebo zrušit.

2.3.

Zajistit sledování hladin podzemních vod ve vybraných objektech s mČsíþní
þetností mČĜení (viz tabulka 2).

2.4.

V pĜípadČ rozhodnutí o trvalém odbČru podzemní vody z vrtĤ MH-25 a MH26 bude nutné zabezpeþit požadavek NATURY na mČĜení prĤtokĤ. Po
terénní rekognoskaci bude posouzena možnost zĜízení mČrných profilĤ na
Blatské stoce a výtoku z Borkovických blat; jako minimální variantu
doporuþujeme mČĜení postupných profilĤ prĤtokĤ na Blatské stoce a jejích
pĜítocích vþetnČ výtokĤ z Borkovických blat a KozohlĤdek s þetností 1x
mČsíþnČ v následujících profilech (viz tabulka 3).
Minimální zĤstatkový prĤtok je stanoven na profilech T3 a V12 (viz
následující body 2.5. a 2.6.). V pĜípadČ že vlivem þerpání podzemní vody
dojde ke zhoršení stavu biotopĤ, doporuþujeme stanovení minimálního
prĤtoku na vybraných profilech znovu posoudit, pĜípadnČ rozšíĜit na další
profily.
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2.5.

z vodohospodáĜského hlediska je nutné zabezpeþit dodržení minimálního
zĤstatkového prĤtoku (viz Vodní zákon 254/2001 Sb.) na profilu V12 na
BechyĖském potoce ve Veselí nad Lužnicí o velikosti 50 l/s,

2.6.

Z hlediska ochrany vodního ekosystému je nutné zabezpeþit dodržení
minimálního zĤstatkového prĤtoku na profilu T3 na Blatské stoce v blízkosti
skupiny vrtĤ ZI u Mažic o velikosti 10 l/s.

2.7.

V rámci požadavku NATURY na sledování obsahu dusiþnanĤ v podzemní
vodČ budou doporuþeny objekty pro odbČr vzorkĤ vody, frekvence sledování
kvality a rozsah laboratorních prací. PĜed výbČrem objektĤ je nutné provést
1x na jaĜe a 1x na podzim pilotní stanovení koncentrace dusiþnanĤ a
koncentrace iontĤ železa */ ve všech objektech skupin vrtĤ ZF, ZP, ZR, ZM
a ZD (14 objektĤ). Na základČ výsledkĤ je teprve možné vybrat vhodné
objekty pro pravidelné sledování vybraných chemických ukazatelĤ.
Pravidelné vzorkování má za cíl sledování dusiþnanové kontaminace
registrované v souþasnosti ve vrtech V-23, Ch-7 a Ch-8. Zdroj této
kontaminace není známý. ŠíĜení kontaminace mĤže být urychleno þerpáním
z vrtĤ MH-25, MH-26, V-20b i HV-9 a mĤže negativnČ ovlivnit jak PR a EVL,
tak i kvalitu jímané vody. Frekvenci pravidelného sledování kvality a rozsah
laboratorních prací je možné stanovit až po provedení zmínČného pilotního
stanovení. PĜedbČžnČ lze pĜedpokládat sledování dusiþnanových iontĤ
NO3- dle obvyklých postupĤ s odbČry dvakrát roþnČ na jaĜe (v období
maximálních koncentrací) a na podzim (v období minimálních koncentrací).
*/ Poznámka: mezi koncentracemi iontĤ železa a dusiþnanĤ existuje
závislost

2.8.

Zabezpeþení dostateþnČ velkého vztlakového režimu proudČní podzemní
vody v prostoru pod výskytem ložiska rašelin. To znamená, že ve vybraných
skupinách vrtĤ Ĝady Z (viz body 2.9 a 2.10) musí být trvale zajištČna
následující podmínka:
H Zx4 > H Zx1

kde

H
Zx
Zx1
Zx4

… je úroveĖ hladiny podzemní vody v [m n.m.] v uvedeném objektu
… zastupuje oznaþení skupiny vrtĤ ZA až ZS, (v abecedním
poĜádku
chybí pouze skupiny ZG a ZQ ),
… zastupuje nejmČlþí ze skupiny vrtĤ, s oznaþením „1“
… zastupuje nejhlubší ze skupiny vrtĤ, s oznaþením „4“ , nebo „3“

Tj. piezometrická úroveĖ hladiny v nejhlubším vrtu skupiny (cca 15 – 18 m
pod terénem) musí být vždy zachována vyšší než v nejmČlþím vrtu téže
skupiny. V první fázi je nutné splnit bod 11 – viz níže.
2.9.

Zabezpeþit nejménČ 1x mČsíþnČ kontrolu dodržení podmínky (bod 2.8)
zachování vztlakového režimu v následujících dvojicích objektĤ: ZR-1 / ZR3, ZM-1 / ZM-3 a ZD-1 / ZD-4 (mČĜené v rámci viz tabulka 2). Pokud dojde
k porušení uvedené podmínky ve kterékoliv ze tĜí vyjmenovaných dvojic
objektĤ doporuþujeme operativnČ snížit odbČry podzemní vody na minimální
možný odbČr, pĜípadnČ odbČr zcela zastavit až do obnovení platnosti
uvedené podmínky.
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2.10. Zajistit 1x roþnČ zpracování hodnocení úrovní hladin podzemních vod a
vertikálních tlakových rozdílĤ v prostoru celé zájmové oblasti. V pĜípadČ
zjištČní výraznČ negativního vývoje ve vztahu k EVL a PR (zpĤsobeného
odbČry samými, nebo pĜirozenými klimatickými oscilacemi), doporuþujeme
v rámci tohoto hodnocení aktuálnČ posoudit, do jaké míry mĤže pĜípadné
omezení, nebo zastavení trvalých odbČrĤ negativní vývoj ovlivnit.
2.11. Povinnost zabezpeþení a udržování hydraulické funkce piezometrických
skupin Z. V první fázi bude nutné ovČĜit hloubku a perforaci objektĤ vþetnČ
pĜípadných následných technických prací (vyþištČní, popĜípadČ realizace
nového objektu).
2.12. Dodržení institutu minimální hladiny podzemních vod v piezometru ZM1 na
úrovni 416.50 m n.m..
2.13. 1x roþnČ doporuþujeme provádČt aktualizaci a pĜehodnocování:
a) institutu / institutĤ minimálních hladin (vþetnČ pĜípadného stanovení
nových objektĤ),
b) institutĤ minimálních prĤtokĤ (vþetnČ pĜípadného stanovení nových
objektĤ),
c) výbČru a umístČní profilĤ (podle tabulky 3),
d) výbČru sledovaných objektĤ (podle tabulky 2),
e) objektĤ sledování vztlakového režimu (viz bod 2.9)
na základČ novČ získaných dat s cílem minimalizace dopadĤ jímaní
podzemní vody na EVL a PR.
3. Doporuþení pro existenci stávajících trvalých odbČrĤ podzemní vody
v oblasti pod mažickým zlomem
Kapitola je doporuþením pro aktualizaci vodoprávního povolení odbČrĤ z Horusické
jímací linie Sdružením obcí Bukovská voda (cca v roce 2009) z dĤvodu ovlivĖování
celé oblasti pod mažickým zlomem, vþetnČ EVL a PR KozohlĤdky, zmínČným jímáním.
3.1.

I když nejsou v oblasti mezi mažickým zlomem a horusickou jímací linií
projektovány žádné nové trvalé odbČry podzemní vody, bylo by vhodné
realizovat prĤbČžné hodnocení vodního režimu ve vztahu k ochranČ EVL
v oblasti KozohĤdek i v pĜípadČ, že nebudou realizovány trvalé odbČry z vrtĤ
MH-25 a MH-26 v Mažicích (požadavek hodnocení NATURA). Proto
doporuþujeme mČĜení hladin podzemních vod ve vrtech Ko-1, Ko-2 a
v piezometrech P1 až P12 minimálnČ s mČsíþní frekvencí mČĜení. Stejnou
frekvenci mČĜení doporuþujeme uplatnit i u vrtĤ CH4 a CH5 v sousedství
vrtu Ko-2. Do mČĜení doporuþujeme zaĜadit i vrt BP4 v Borkovicích.
Vzhledem k tomu, že je hladina v tomto vrtu výraznČ ovlivnČna hladinou
v Blatské stoce, doporuþujeme soubČžné mČĜení hladiny podzemní vody a
vodních stavĤ Blatské stoky ve vodoþetném profilu zĜízeném v linii vrtu BP4
(nejlépe pĜístrojovou technikou v denní frekvenci mČĜení). Ze stejných
dĤvodĤ doporuþujeme i zĜízení vodoþetného profilu v linii piezometrické
skupiny vrtĤ ZI s minimální frekvencí mČĜení a vyþíslení prĤtoku v tomto
profilu soubČžnČ s mČĜením stavĤ hladin v piezometrické skupinČ ZI.
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Regulace odbČrĤ podzemní vody z jímacích objektĤ horusické jímací linie ve
vztahu k vodnímu režimu v PR KozohlĤdky je v souþasné dobČ realizována
pomocí institutu minimální hladiny mČĜené v objektu HV1 Mažice. Pro
regulaci odbČrĤ je rovnČž uplatnČn institut minimálních zĤstatkových prĤtokĤ
v BechyĖském potoce v profilu V12 Mažice ve Veselí n.L.

I.6.2. Podmínky z hlediska vlivĤ na lokality soustavy Natura 2000
4. Podmínky pro existenci þasovČ omezených odbČrĤ podzemní vody
(„náhradní zásobování“) v oblasti Mažice a Borkovice-Mažice
4.1.

Zabezpeþit mČĜení hladin podzemních vod s nejménČ týdenní þetností ve
všech dostupných objektech (souþasných i pozdČji vybudovaných)
v prostoru EVL Borkovická blata vþetnČ PR Borkovická blata a PR
KozohlĤdky. (V souþasnosti to jsou vrty skupin Z v Borkovických blatech, a
vrty Ko1, Ko2 v PR KozohlĤdky; viz tabulka 1).

4.2.

Zabezpeþit mČĜení hladin podzemních vod s nejménČ týdenní þetností na
všech dostupných objektech v prostoru pánevních sedimentĤ severnČ od
horusické jímací linie, které jsou v dobČ zahájení náhradního zásobování
režimnČ mČĜeny (viz tabulka 1).

4.3.

Zabezpeþit monitoring vegetace ve vybraných lokalitách. Budou založeny
monitorovací plochy pro zjištČní pĜípadných zmČn vegetace v blatkovém
boru (v PR Borkovická blata), v pĜechodovém rašeliništi (v PR KozohlĤdky)
a v oblasti bezkolencových luk. Monitoring vegetace probČhne na
transektech vyznaþených na obrázku 3, na každém transektu bude
vyhodnoceno 3 – 5 ploch. Monitorovací plochy budou zvoleny tak, aby byl
sledován stav biotopĤ ve stĜedu i na okraji zájmového území. ZároveĖ musí
být pro každý biotop vyskytující se na transektu alespoĖ jedna monitorovací
plocha. Po zahájení náhradního þerpání budou do 20 dnĤ poĜízeny
fytocenologické snímky pro každou plochu. Pro zjištČní pĜípadných zmČn
probČhne kontrola monitorovacích ploch po uplynutí jednoho roku od
zahájení þerpání. Fytocenologické snímky z obou období budou srovnány a
vyhodnoceny ve vztahu k zaznamenanému poklesu hladiny podzemní vody
následkem þerpání i k možným dalším vlivĤm. V pĜípadČ þerpání v dobČ,
kdy nebude možné kvĤli snČhové pokrývce poĜídit fytocenologické snímky,
probČhne kontrola stavu vegetace v tom rozsahu, jaký bude možný (napĜ.
stav blatek) a bude srovnán se stavem na konci následující vegetaþní
sezóny. Budou – li k dispozici data z každoroþního monitoringu lokalit, bude
zde popsaný monitoring nahrazen srovnáním stavu biotopĤ pĜed náhradním
þerpáním a v následujícím roce. Monitoring bude zajištČn osobou
autorizovanou k provádČní biologické hodnocení (podle § 45i zákona þ.
114/1992 Sb. o ochranČ pĜírody a krajiny, ve znČní zákona þ. 218/2004 Sb.
pro úþely provádČní biologického hodnocení ve smyslu § 67 cit. zákona).

4.4.

MČĜení hladin zahájit co nejdĜíve od okamžiku rozhodnutí o realizaci þasovČ
omezeného odbČru podle bodĤ 4.1. a 4.2. tČchto podmínek. MinimálnČ
jeden zámČr hladin však musí být proveden pĜed zahájením þerpání. MČĜení
hladin ukonþit nejdĜíve 3 mČsíce po ukonþení þasovČ omezeného odbČru
(náhradního zásobování).
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4.5.

Zajistit vyhodnocení monitoringu hladin v souvislosti s monitoringem
vegetace (dle bodu 4.3.) nejdéle pĜi nejbližším hodnocení hydrogeologické
bilance severní tĜeboĖské pánve, nebo pĜi posuzování prodloužení
souþasného povolení k odbČru podzemních vod. V pĜípadČ prokázaného
ovlivnČní pĜedmČtĤ ochrany EVL Borkovická blata doporuþujeme znovu
pĜehodnotit maximální povolené množství odebírané vody. V pĜípadČ
výraznČ negativního ovlivnČní doporuþujeme povolení k odbČru v rámci
náhradního zásobování zrušit.

4.6.

Aktualizovat objekty pro sledování hladin podzemních vod (viz tabulka 1)
optimálnČ v roþní periodČ. Tj. pravidelnČ doplĖovat nové i starší objekty u
nichž bude zahájeno režimní sledování hladin podzemních vod.

4.7.

Dodržení minimálního zĤstatkového prĤtoku na profilu T3 (viz tabulka 3) na
Blatské stoce v blízkosti skupiny vrtĤ ZI u Mažic o velikosti 10 l/s. V pĜípadČ
poklesu prĤtoku pod 10 l/s doporuþujeme navýšit o potĜebné množství
þerpání a vypouštČt jej do Blatské stoky nad profilem T3 tak, aby byl
minimální zĤstatkový prĤtok zachován.

Uvedené podmínky platí jak pro oba uvažované þasovČ omezené odbČry (odbČr
Mažice i odbČr Mažice-Borkovice), tak i pro jejich soubČh.
5. Podmínky pro existenci novČ projektovaných trvalých odbČrĤ podzemní
vody v oblasti nad mažickým zlomem
5.1.

Budou založeny trvalé monitorovací plochy pro sledování zmČn vegetace v
blatkovém boru (v PR Borkovická blata), v pĜechodovém rašeliništi (v PR
KozohlĤdky) a v oblasti bezkolencových luk. Monitoring vegetace bude
probíhat na transektech vyznaþených obrázku 3, na každém transektu bude
vyhodnoceno 3 – 5 ploch. Monitorovací plochy budou zvoleny tak, aby byl
sledován stav biotopĤ ve stĜedu i na okraji zájmového území, zároveĖ musí
být pro každý biotop vyskytující se na transektu alespoĖ jedna monitorovací
plocha. V každé trvalé ploše se budou každoroþnČ zapisovat standardní
fytocenologické snímky a minimálnČ na tĜech plochách v každém z
transektĤ v pĜírodních rezervacích se bude sledovat kolísání hladiny
podzemní vody metodou, kterou vyvinuli Navrátilová a Hájek (Navrátilová J.
et Hájek M. (2005): Recording relative water table depth using PVC tape
discolouration: Advantages and constraints in fens. – Appl. Veg. Sci.,
Uppsala, 8: 21-26.). Metoda spoþívá v mČĜení pomocí bambusové tyþky s
páskou z PVC, která se zasune do rašeliny na nČkolika místech. Odeþítá se
každých 20 dní bČhem vegetaþní sezóny, tj. asi od dubna/kvČtna do
Ĝíjna/záĜí. Vyhodnocením výsledkĤ monitoringu vegetace na trvalých
plochách (interval vyhodnocení bude tĜíletý) a srovnáním se
zaznamenanými hladinami podzemní vody na trvalých plochách i ve vrtech
lze ovČĜit, zda pĜípadné zmČny vegetace jsou zpĤsobeny snížením hladiny
podzemní vody, resp. jejím kolísáním, eventuelnČ zvýšeným pĜísunem živin.
Monitoring bude zajišĢován osobou autorizovanou k provádČní biologického
hodnocení. (podle § 45i zákona þ. 114/1992 Sb. o ochranČ pĜírody a krajiny,
ve znČní zákona þ. 218/2004 Sb. pro úþely provádČní biologického
hodnocení ve smyslu § 67 cit. zákona).
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5.2.

OprávnČní k trvalému odbČru vody bude vydáváno pod podmínkou, že
v dĤsledku þerpání nedojde ke zhoršení stavu biotopĤ. V pĜípadČ, že tato
podmínka nebude splnČna, musí neprodlenČ dojít k úpravČ institutu
minimální hladiny podzemních vod (bod 5.12) a minimálního zĤstatkového
prĤtoku (body 5.5 a 5.6). V pĜípadČ že dojde vlivem þerpání podzemní vody
k významnému zhoršení stavu biotopĤ, doporuþujeme povolení k odbČru
pozastavit, nebo zrušit.

5.3.

Zajistit sledování hladin podzemních vod ve vybraných objektech s mČsíþní
þetností mČĜení (viz tabulka 2).

5.4.

V pĜípadČ rozhodnutí o trvalém odbČru podzemní vody z vrtĤ MH-25 a MH26 bude nutné zabezpeþit požadavek NATURY na mČĜení prĤtokĤ. Po
terénní rekognoskaci bude posouzena možnost zĜízení mČrných profilĤ na
Blatské stoce a výtoku z Borkovických blat; jako minimální variantu
doporuþujeme mČĜení postupných profilĤ prĤtokĤ na Blatské stoce a jejích
pĜítocích vþetnČ výtokĤ z Borkovických blat a KozohlĤdek s þetností 1x
mČsíþnČ v následujících profilech (viz tabulka 3).
Minimální zĤstatkový prĤtok je stanoven na profilech T3 a V12 (viz
následující body 5.5. a 5.6.). V pĜípadČ že vlivem þerpání podzemní vody
dojde ke zhoršení stavu biotopĤ, doporuþujeme stanovení minimálního
prĤtoku na vybraných profilech znovu posoudit, pĜípadnČ rozšíĜit na další
profily.

5.5.

Z vodohospodáĜského hlediska je nutné zabezpeþit dodržení minimálního
zĤstatkového prĤtoku (viz Vodní zákon 254/2001 Sb.) na profilu V12 na
BechyĖském potoce ve Veselí nad Lužnicí o velikosti 50 l/s.

5.6.

Z hlediska ochrany vodního ekosystému je nutné zabezpeþit dodržení
minimálního zĤstatkového prĤtoku na profilu T3 na Blatské stoce v blízkosti
skupiny vrtĤ ZI u Mažic o velikosti 10 l/s.

5.7.

V rámci požadavku NATURY na sledování obsahu dusiþnanĤ v podzemní
vodČ budou doporuþeny objekty pro odbČr vzorkĤ vody, frekvence sledování
kvality a rozsah laboratorních prací. PĜed výbČrem objektĤ je nutné provést
1x na jaĜe a 1x na podzim pilotní stanovení koncentrace dusiþnanĤ a
koncentrace iontĤ železa */ ve všech objektech skupin vrtĤ ZF, ZP, ZR, ZM
a ZD (14 objektĤ). Na základČ výsledkĤ je teprve možné vybrat vhodné
objekty pro pravidelné sledování vybraných chemických ukazatelĤ.
Pravidelné vzorkování má za cíl sledování dusiþnanové kontaminace
registrované v souþasnosti ve vrtech V-23, Ch-7 a Ch-8. Zdroj této
kontaminace není známý. ŠíĜení kontaminace mĤže být urychleno þerpáním
z vrtĤ MH-25, MH-26, V-20b i HV-9 a mĤže negativnČ ovlivnit jak PR a EVL,
tak i kvalitu jímané vody. Frekvenci pravidelného sledování kvality a rozsah
laboratorních prací je možné stanovit až po provedení zmínČného pilotního
stanovení. PĜedbČžnČ lze pĜedpokládat sledování dusiþnanových iontĤ
NO3- dle obvyklých postupĤ s odbČry dvakrát roþnČ na jaĜe (v období
maximálních koncentrací) a na podzim (v období minimálních koncentrací).
*/ Poznámka: mezi koncentracemi iontĤ železa a dusiþnanĤ existuje
závislost

5.8.

Zabezpeþení dostateþnČ velkého vztlakového režimu proudČní podzemní
vody v prostoru pod výskytem ložiska rašelin. To znamená, že ve vybraných
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skupinách vrtĤ Ĝady Z (viz body 5.9 a 5.10) musí být trvale zajištČna
následující podmínka:
H Zx4 > H Zx1
kde

H
Zx
Zx1
Zx4

… je úroveĖ hladiny podzemní vody v [m n.m.] v uvedeném objektu
… zastupuje oznaþení skupiny vrtĤ ZA až ZS, (v abecedním
poĜádku
chybí pouze skupiny ZG a ZQ ),
… zastupuje nejmČlþí ze skupiny vrtĤ, s oznaþením „1“
… zastupuje nejhlubší ze skupiny vrtĤ, s oznaþením „4“ , nebo „3“

Tj. piezometrická úroveĖ hladiny v nejhlubším vrtu skupiny (cca 15 – 18 m
pod terénem) musí být vždy zachována vyšší než v nejmČlþím vrtu téže
skupiny. V první fázi je nutné splnit bod 11 – viz níže.
5.9.

Zabezpeþit nejménČ 1x mČsíþnČ kontrolu dodržení podmínky (bod 5.8)
zachování vztlakového režimu v následujících dvojicích objektĤ: ZR-1 / ZR3, ZM-1 / ZM-3 a ZD-1 / ZD-4 (mČĜené v rámci viz tabulka 2). Pokud dojde
k porušení uvedené podmínky ve kterékoliv ze tĜí vyjmenovaných dvojic
objektĤ doporuþujeme operativnČ snížit odbČry podzemní vody na minimální
možný odbČr, pĜípadnČ odbČr zcela zastavit až do obnovení platnosti
uvedené podmínky.

5.10. Zajistit 1x roþnČ zpracování hodnocení úrovní hladin podzemních vod a
vertikálních tlakových rozdílĤ v prostoru celé zájmové oblasti. V pĜípadČ
zjištČní výraznČ negativního vývoje ve vztahu k EVL a PR (zpĤsobeného
odbČry samými, nebo pĜirozenými klimatickými oscilacemi), doporuþujeme
v rámci tohoto hodnocení aktuálnČ posoudit, do jaké míry mĤže pĜípadné
omezení, nebo zastavení trvalých odbČrĤ negativní vývoj ovlivnit.
5.11. Povinnost zabezpeþení a udržování hydraulické funkce piezometrických
skupin Z. V první fázi bude nutné ovČĜit hloubku a perforaci objektĤ vþetnČ
pĜípadných následných technických prací (vyþištČní, popĜípadČ realizace
nového objektu).
5.12. Dodržení institutu minimální hladiny podzemních vod v piezometru ZM1 na
úrovni 416.50 m n.m..
5.13. 1x roþnČ doporuþujeme provádČt aktualizaci a pĜehodnocování:
a) institutu / institutĤ minimálních hladin (vþetnČ pĜípadného stanovení
nových objektĤ),
b) institutĤ minimálních prĤtokĤ (vþetnČ pĜípadného stanovení nových
objektĤ),
c) výbČru a umístČní profilĤ (podle tabulky 3),
d) výbČru sledovaných objektĤ (podle tabulky 2),
e) objektĤ sledování vztlakového režimu (viz bod 5.9)
na základČ novČ získaných dat s cílem minimalizace dopadĤ jímaní
podzemní vody na EVL a PR.
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