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Informační list 
Vydatnost pramenů a pramenných oblastí  

Přeshraniční oblast: Petrovice–Lückendorf–Johnsdorf–Oybin 
Projekt GRACE je zaměřen na ochranu vodních zdrojů a objasnění příčin klesání hladin podzemních vod ve 
vymezených přeshraničních oblastech. Nedílnou součástí výzkumu podzemních vod je sledování vydatnosti 
pramenů a pramenných oblastí, které často velmi citlivě reagují na přírodní i antropogenní změny. Poznatky 
o pramenech a pramenných oblastech budou sloužit jako indikátor poklesu hladin podzemních vod.  

VÚV TGM, v.v.i. (lead partner projektu) monitoruje a hodnotí 
v oblasti Petrovice–Lückendorf–Johnsdorf–Oybin vývoj vydatnosti 
pramenů a pramenných oblastí. Součástí vyhodnocení je využití 
měřených dat, která pro saskou část oblasti poskytuje Zemská 
měřící síť podzemních vod a dává je k dispozici saský projektový 
partner (LfULG). Vyhodnocení časových řad ještě probíhá.  

V průběhu roku 2012 byla uskutečněna podrobná rekognoskace 
území, byl proveden monitoring známých pramenů a pramenných 
oblastí a byly vyhledávány a měřeny další prameny. Dále byla 
provedena rešerše odborné literatury a podkladů. Zpracovány byly 

dostupné odborné podklady, zejména 
starší studie k pramenům, z archivu 
VÚV TGM, v.v.i. a LfULG a vybrané 
hydrogeologické a geologické mapy 
z archivu ČGS (Geofond). Cílem 
monitoringu vydatnosti a doplňujících 
parametrů je zjistit stav a roční i sezónní 
kolísání vydatnosti pramenů a 
pramenných oblastí. K tomu byla jednak 
využita dlouhodobá měření vydatnosti a 
dále na vybraných objektech bylo 
provedeno sledování vydatnosti, 
konduktivity a teploty vody ve čtvrtletním cyklu. Nejvyšší vydatnosti byly všeobecně zaznamenány na jaře a 
ve srážkově bohatých částech letního období. V létě a na podzim došlo k vyschnutí části drobných toků a 
pramenů svrchních zvodní. Vydatnost pramenů hlubších zvodní byla naopak často stabilní po celé období 
roku 2012. Práce na vyhledávání a měření pramenů byly prováděny tak, aby byla pokud možno pokryta celá 
oblast Petrovice–Lückendorf–Johnsdorf–Oybin. Celkově bylo v této oblasti v roce 2012 změřeno 120 

pramenů. Nejvyšší vydatnost zde byla zaznamenána u saského pramene König-Johann-
Quelle na severovýchodě oblasti. Průměrný povrchový odtok nalezených pramenů 
dohromady přesáhl 57 l/s, jejich celková vydatnost je však vyšší, 
neboť část pramenů je významně využívána k zásobování 
obyvatel pitnou vodou.  

Terénní práce a vyhodnocování výsledků budou ještě v roce 2013 
pokračovat. Studie Vývoj vydatnosti pramenů a pramenných 
oblastí pro oblast Petrovice–Lückendorf–Johnsdorf–Oybin bude 
dokončena v lednu 2014.  

Informační list zpracoval Mgr. Pavel Eckhardt (VÚV TGM, v.v.i.) 
v únoru 2013. Další informace naleznete na stránkách projektu 
www.gracecz.cz 

 



 


