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Předmluva 
 

Motto „Qualis terra, talis aqua“, jaká země (půda), taková je voda      (římské rčení) 

 

Publikace vznikla  s podporou projektu Ministerstva zemědělství České republiky  NAZV  QJ 
1320213 „Inovace systémů zemědělského hospodaření v prostředí kvartérních sedimentů, jejich ověření a 
aplikace v ochranných pásmech vodních zdrojů“, financovaného z podprogramu „Udržitelný rozvoj 
agrárního sektoru“ v tématu 3 „Optimalizovat způsoby využívání a ochrany půdy“.  

Zdroje podzemní vody jsou dynamickou složkou přírody. K doplňování těchto zdrojů dochází 
v pravidelném ročním i víceletém cyklu z atmosférických srážek infiltrací přes půdu, proto kvalita podzemní 
vody do značné míry odráží i využití území.  V České republice (ČR) je využívána podzemní voda 
přednostně pro zásobování obyvatel pitnou vodou a podílí se 45 % na celkových dodávkách vody pro 
obyvatelstvo. 

Podzemní voda je významnou součást přírodního prostředí, která stabilizuje odtok z území. V delších 
obdobích beze srážek jsou povrchové toky dotovány výhradně podzemní vodou a vzhledem k pozici našeho 
státního území jsou podzemní vody fenoménem, jehož účinek pro vyrovnání odtoků je zcela zásadní. 

Za účelem dobrého hospodaření s podzemní vodou jsou na území republiky vyčleněny bilanční celky 
tzv. hydrogeologické rajony. Z celkového počtu 152 rajonů je 37 z nich vymezeno v prostoru kvartérních 
fluviálních, případně i spojitých svrchně terciérních (pliopleistocenních) sedimentů, kde se nachází 
vodohospodářsky významné zdroje podzemní vody. 

Oblasti fluviálních sedimentů podél velkých vodních toků patří mezi území intenzivně 
obhospodařováná, neb se zde vyskytují lehké, písčité, propustné a zpravidla úrodné půdy vhodné pro 
pěstování zeleniny a náročných plodin. Silně propustné prostředí fluviálních sedimentů nechrání podzemní 
vodu před kontaminací z povrchu.  

Dlouhodobý monitoring chemického složení podzemní vody dokumentuje její postupně se zhoršující 
kvalitu v oblasti fluviálních sedimentů zejména s intenzivní zemědělskou činností. Tato území náleží ke 
zranitelným oblastem ve smyslu ustanovení § 33 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých 
zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, res. ve smyslu „Nitrátové směrnice“ (předpis Evropské 
unie  91/676/EHS).  Prováděcím předpisem je nařízení vlády č. 262/2012 Sb., o stanovení zranitelných 
oblastí a akčním programu, ve znění pozdějších předpisů, které vzniklo jako jeden z nástrojů pro ochranu 
vod před plošným znečištěním dusičnany ze zemědělství. 

Žijeme v technické době, která dokáže upravit znečištěnou vodu na vodu pitnou, ale náročná úprava 
surové podzemní vody významně prodražuje výrobu pitné vody. Chemicky upravená voda ovšem ztrácí 
částečně svoji přírodní hodnotu.  

Podzemní voda znečištěná dusičnany a případně i dalšími látkami ze zemědělské činnosti přitéká přes 
fluviální sedimenty do povrchových toků a podílí se na chemickém složení povrchové vody a často i na 
změně životních podmínek vodních ekosystémů. 

Cílem této účelové publikace je vysvětlit specifika prostředí kvartérních fluviálních sedimentů a 
proudění podzemní vody v tomto prostředí a navrhnout vhodný způsob zemědělského hospodaření tak, aby 
se významně omezilo znečištění podzemní vody vlivem zemědělských aktivit.  
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Abstract 
In the period 2013-2017 the project of Ministry of Agriculture of the Czech Republic NAZV QJ 

1320213 "Innovation of farming production systems in the environment of Quaternary sediments, their 
evaluation and application in water sources protection zones" conducted a detailed study of the 
hydrogeological and soil conditions, including the management of the Quaternary fluvial sediments along the 
river Jizera. The study area, located about 22 km NE from the capital city of Prague, is part of a large 
catchment area called Káraný, which particulary supplies Prague and surroundings with drinking water. 

In some parts of the catchment area, early potatoes and vegetables are grown under irrigation. As a 
result of long-term and intensive management in some parts of the catchment area the quality of groundwater 
gradually deteriorates particularly due to the presence of high concentrations of nitrogen compounds. During 
the study, the poor quality of soils on some plots of land and the inappropriate way of farming was proved 
too. 

The presented publication explains the groundwater flow pattern in the fluvial sediment area, what are 
the sources of water there, what influences the quality of groundwater and to what extent.  At the same time 
the recommended practices that will reduce leaching of nitrogen compounds into the groundwater are 
proposed. 
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Seznam vybraných zkratek 
A – kolektor podzemní vody v bazálním křídovém souvrství stáří cenoman (perucko-korycanské 

souvrství)  

A/C – označení pro izolátor křídových hornin tvořený slínovci a prachovci stáří střední až spodní 
turon (bělohorské souvrství) 

BPEJ – bonitované půdně ekologické jednotky 

C – kolektor podzemní vody v křídovém souvrství stáří svrchní až střední turon (jizerské souvrství) 

Ca – dílčí kolektor podzemní vody ve spodní části  jizerského souvrství 

Cb – dílčí kolektor podzemní vody ve svrchní části  jizerského souvrství 

Corg  – uhlík organického původu 

Cox –ČGS – Česká geologická služba 

ČHMÚ – Český hydrometeorologický ústav 

ČR – Česká republika 

H – obsah humusu  

KVK – kationtově výměnné kapacitě  

MZe – ministerstvo zemědělství 

NAZV – Národní agentura pro zemědělský výzkum 

Nmin – minerální dusík 

PTF – pedotransferové funkce 

pH/H2O –  půdní reakce 

PVK – polní vodní kapacita 

Q – kolektor podzemní vody v kvartérních sedimentech 

UI – umělá infiltrace 

V – vodivost 

VÚRV, v.v.i. – Výzkumný ústav rostlinné výroby 
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1. Úvod 
 

Fluviální neboli říční sedimenty tvořené zejména písky, písčitými štěrky i polohami povodňových hlín 
mohou celkově dosahovat vysoké porozity, a to až 20 %. V nížinných oblastech podél velkých řek se jejich 
rozsah pohybuje v desítkách až prvních stovkách km2.  

 Z celkového počtu 152 hydrogeologických rajonů platných dle vyhlášky č. 5/2011 Sb., o vymezení 
hydrogeologických rajonů a útvarů podzemních vod, způsobu hodnocení stavu podzemních vod a 
náležitostech programů zjišťování a hodnocení stavu podzemních vod, ve znění pozdějších předpisů, je 37 
z nich vymezeno v  oblasti rozšíření kvartérních fluviálních sedimentů, na Moravě včetně svrchně terciérních 
- pliocenních sedimentů (obr. 1.1). Zároveň jsou tyto rajony vodohospodářsky významnými oblastmi, i když 
se rozprostírají jen na cca 6 % plochy území republiky, neboť jsou zde snadno dostupné zdroje podzemní 
vody v desítkách až stovkách l/s.  

V hydrogeologických rajonech kvartérních sedimentů podél toku Labe se průměrné využitelné zdroje 
podzemní vody za referenční období 1981-2010 pohybují přes 2 400 l/s, resp. přes 207 tis. m3/den  
(www.geology.cz/rebilance), což při aktuální spotřebě pitné vody  96 l/osobu a den ve smyslu vyhlášky č. 
120/2011 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 
274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o 
vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů, představuje zdroje pitné vody pro cca 2,16 mil. 
obyvatel. 

 
Obr. 1.1. Pozice hydrogeologických rajonů tvořených kvartérními, na Moravě i kvartérními a svrchně 

terciérními (pliocenními) sedimenty 

 

Naprostá většina podzemní vody na našem území vzniká infiltrací srážkové vody anebo při tání sněhu. 
Kvalita podzemní vody do značné míry odráží kromě složení hornin i celkové využití území. 

http://www.geology.cz/rebilance
aspi://module='ASPI'&link='428/2001%20Sb.%2523'&ucin-k-dni='30.12.9999'
aspi://module='ASPI'&link='274/2001%20Sb.%2523'&ucin-k-dni='30.12.9999'
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Pitná voda patří k základním životním potřebám a její kvalita významně ovlivňuje zdraví lidské 
populace. Pokud její kvalita neodpovídá hygienickým požadavkům, může způsobit různé zdravotní problémy 
akutního či chronického rázu.  

První odborně formulované požadavky na kvalitu pitné vody se u nás objevily již koncem 19. století. 
Mezi vybranými sledovanými složkami byly i dusičnany, ty sloužily především jako chemický indikátor 
fekálního znečištění. Na dlouhou dobu měly tyto kvalitativní požadavky jen podobu odborného doporučení, 
bez nějaké právní závaznosti.  

Prvním závazným předpisem, který u nás definoval hygienické požadavky na jakost pitné vody, byla 
ČSN 56 7900 Pitná voda schválená v roce 1958 s platností od 1.7.1959 (Kožíšek 2010). Výsledky sledování 
jakosti podzemní vody v souvislosti s jejím využitím jako zdrojů pitné vody pro vodovody, kvůli zhoršující 
se jakosti zejména v koncentracích dusičnanů, se staly jedním z podnětů k ochraně podzemní vody 
v jímacích územích. V sedmdesátých letech 20. století dochází ke zpracování směrnice č. 51/1979 o 
ochranných pásmech vodních zdrojů podle německého vzoru. Směrnice vyšla v roce 1979 jako Hygienický 
předpis (HEM 324.2).  

Koncentrace dusíkatých látek v podzemní vodě v podstatě významně po 90. letech 20. století v ČR 
neklesly, i když došlo k poklesu používání především minerálních hnojiv (obr. 1.2).  Dle dostupných dat ze 
spotřeby minerálních hnojiv v ČR  je patrné, jak ukazuje obrázek č. 1.2, že po roce 2010 se  spotřeba dusíku  
již dostala na původní úroveň 80. až 90 let 20. století.  V posledním patnáctiletí se v podzemní vodě častěji 
objevují ve stopových koncentracích i přípravky na ochranu rostlin, což souvisí se snížením limitu detekce 
různých organických látek při měřeních moderními přístroji.  
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Obr. 1.2. Vývoj spotřeby minerálních hnojiv v ČR v období 1950-2016 (Klír 2016) 

 
Jedním z nejznámějších jímacích území v  v oblasti rozšíření fluviálních sedimentů Labe a jeho 

přítoků je jímací území Káraný, nacházející se podél toku Jizery. Toto území se začalo využívat v roce 1914 
jako zdroj pitné vody pro hlavní město Prahu. Od té doby se postupně rozšířilo až do dnešní podoby. 
V sočasnosti zahrnuje soustavu 680 studní v kvartérním kolektoru podél řeky Jizery od Karaného až po 
Benátky nad Jizerou o celkové délce 22 km s kapacitou 900-1 000 l/s a systémem umělé infiltrace také 
v kvartérním kolektoru ze 70. let 20. století s kapacitou až 900 l/s. Mimo tyto zdroje zahrnuje i několik vrtů 
využívajících podzemní vodu z křídových hornin v řádu prvních desítek l/s. 

S ohledem na význam jímacího území Káraný, dlouhodobé problémy s koncentracemi dusičnanů 
v podzemní vodě a součinnosti provozovatele jímacího území byla vybrána část rozsáhlého jímacího území 
mezi Sojovicemi a Předměřicemi nad Jizerou s vysokým podílem orné půdy jako vhodná lokalita pro řešení 
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projektu NAZV QJ 1320213 s cílem stanovit příčiny vysokých koncentrací dusíkatých látek v podzemní 
vodě kvartérních fluviálních sedimentů a návrhnout opatření na zlepšení tohoto stavu.  

2. Fluviální sedimenty a podzemní voda 
 
V České republice jsou na velkých plochách zachovány fluviální sedimenty z období  mladších 

třetihor  a čtvrtohor. Další typem sedimentů, na jejichž vzniku se podílela tekoucí voda, jsou glacifluviální 
(ledovco-říční) sedimenty a aluviální (výplavové) kužele. Všechny výše uvedené druhy pokrývají cca 10 % 
plochy území republiky a dosahují mocnosti od prvních stovek metrů v oblasti mravských úvalů  přes  první 
desítky metrů české části státního území. Z vodohospodářského hlediska tvoří významné kolektory 
podzemní vody.  

Hrubší fluviální sedimenty se ukládají v říčním korytě, zatímco mimo koryto se během povodní 
ukládají jemné povodňové hlíny. Glacifluviální sedimenty se ukládaly v průběhu dob ledových ve starších 
čtvrtohorách před čelem kontinentálního ledovce. Aluviální kužel vzniká u soutoku vodních toků, zvláště v 
podhůří nebo při ústí vedlejších toků do hlavního údolí.  

Vodní toky v důsledku opakovaných změn klimatických podmínek v nejmladším geologickém období 
(čtvrtohorách) ukládaly akumulace klastických sedimentů. V chladnějších obdobích (ledových dobách – 
glaciálech) byl na našem území minimální vegetační kryt a permafrost a většina srážkové vody tudíž 
odtékala povrchovými toky. Řeky měly charakter divočících toků s mělkými navzájem se proplétající koryty. 
K transportu a sedimentaci docházelo hlavně při povodních, kdy se ukládala tělesa písků a písčitých štěrků. 
V teplejších obdobích (meziledových dobách – interglaciálech) nastal rozvoj vegetace, vedoucí ke stabilizaci 
říčního koryta a zmenšení průtoku. Povrchové toky začaly meandrovat. V obdobích přechodu glaciálů do 
interglaciálů docházelo ke zvýšení průtoků v říčních systémech a k výraznému zahlubování říčních koryt do 
fluviálních sedimentů, nebo skalního dna údolí. Vznikly tak systémy říčních teras, které ukazuje obrázek 2.1. 

 
 

Obr. 2.1. 
Střídání období zahlubování řečiště a 
akumulace písků až písčitých štěrků při 
střídání dob ledových a meziledových;  
b) až c) zahlubování a vznik teras  
(dle Kunského 1949) 
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V současných klimatických podmínkách odtéká povrchovými toky v průměru pouze necelá třetina 
srážkových vod (Balek et al. 1978).  Většina srážek se vrací do atmosféry evapotranspirací a do podzemní 
vody filtruje jen 10 až 25 % z ročního úhrnu srážek. 

Prostředí kvartérních fluviálních sedimentů je specifické, neboť se zde míchá více zdrojů vody. Část 
podzemní vody přitéká z hydrogeologického povodí mimo říční údolí, tj. z území bez fluviálních sedimentů 
často z velkých vzdáleností. Část zdrojů podzemní vody vzniká na ploše fluviálních sedimentů infiltrací 
srážek. Dalším zdrojem je říční voda, která se zejména v místech nad jezy (obr. 2.5) anebo v horní části 
meandru na toku infiltruje přirozeně do fluviálních sedimentů (obr. 2.2).  

V pásu podél vodního toku se nachází zóna přímé interakce podzemní a povrchové vody (obr. 2.5, 
2.7).  

V případě umístění jímacího objektu v okolí řeky a čerpání vody z něj lze docílit stavu, kdy do 
čerpané studny přitéká voda z řeky přes fluviální sedimenty (obr 2.3).  Tento typ zdrojů se označuje jako 
indukovaný.   

 

 
 
 

 

 
 

Obr. 2.2. Proudění podzemní vody v údolní terase za přirozeného stavu  
(upraveno dle Healy et al.  2007) 

 

Obr. 2.3. Proudění podzemní vody v údolní terase při odběru podzemní vody z fluviálních sedimentů 
(upraveno dle Healy et al. 2007) 
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Obrázek 2.4 ukazuje proudění podzemní vody ve vyšší terase, která není spojitá s údolní nivou a kde 
jsou zdroje podzemní vody limitovány. Obrázek 2.5 znázorňuje infiltraci říční vody v nadjezí do fluviálních 
sedimentů při různých stavech řeky a obrázek 2.6 zobrazuje potenciální rozsah zóny přímé interakce 
podzemní a povrchové vody v soutokové oblasti Labe a Jizery. 

 
Obr. 2.4. Proudění podzemní vody ve vyšší terase  

(upraveno dle Alley et al. 1999)  

  
 

 
 

 
Obr. 2.6.  Ukázka zóny přímé interakce podzemní a povrchové vody v soutokové oblasti Jizery s Labem 

(Herrmann a Burda eds. 2016) 

1 – ustálený stav, 2 – vysoký stav v korytě, 3 – vybřežení toku 

Obr. 2.5. Hydraulické poměry v údolní terase za různých stavů ve vodoteči 
(upraveno dle Healy et al. 2007) 
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3. Studijní území 
 
Studijní území, na němž je popsán mechanismus proudění podzemní vody v kvartérních sedimentech a 

jeho specifika, se nachází cca 22 km na severovýchod od Prahy ve směru na Mladou Boleslav, podél toku 
Jizery mezi obcemi Sojovice a Předměřice nad Jizerou.  

Studijní území je součástí rozsáhlého jímacího území Káraný, které zásobuje Prahu a okolí pitnou 
vodou. Zároveň toto jímací území patří mezi  nejrozsáhlejší v prostředí kvartérních sedimentů. V rámci 
projektu NAZV QJ 1320213 byly v části jímacího území detailně studovány příčiny dlouhodobé 
kontaminace podzemní vody dusíkatými látkami pocházejícícmi ze zemědělské činnosti.  

 
Obr. 2.7. Digitální model povrchu soutokové oblasti Jizery a Labe  

 

 

3.1. Geomorfologie, klima a hydrologie 
Podle geomorfologického členění reliéfu Čech (Balatka a Kalvoda 2006) leží studijní území ve 

Středočeské tabuli, v oblasti Jizerské tabule, resp. části Dolnojizerské tabule a na jihu zasahuje i do 
Středolabské tabule, její části Mělnická kotlina.  

 Dolnojizerská tabule je charakteristická poměrně členitým reliéfem s plošinami a svědeckými 
pahorky rozčleněným kaňonovitými, neckovitými nebo úvalovitými, místy nesouměrnými údolími a často 
bez vodních toků. Od severu k jihu územím protéká Jizera. Mělnická kotlina zasahuje od jihu do prostoru 
Sojovic a představuje akumulační reliéf s poměrně mocnými říčními sedimenty. Pro krajinu jsou typické 
denudační plošiny, hřbítky a suky z křídových hornin, říční terasy a údolní nivy, výplavové kužely. 
Charakteristické jsou také eolické sedimenty v podobě drobných přesypů navátých písků.  

Klimatickými poměry se území řadí do teplé oblasti T2 s dlouhým, teplým a suchým létem. Přechodná 
období jara a podzimu bývají teplá, mírná a velmi krátká. I zima je mírně teplá, suchá až velmi suchá 
s krátkým trváním sněhové pokrývky (Quitt 1971). Průměrný roční úhrn srážek za referenční období 1981-
2010 byl 571 mm a průměrná roční teplotou vzduchu za stejné období se pohybovala  8 oC. Průměrná roční 
evapotranspirace dosahovala za referenční období 437 mm.  

Hydrologický model Bilan  zpracovaný pro období 1981-2010 uvádí specifickou dotaci podzemní vody 
pro rajon 1171 - Kvartérní sedimenty Labe po Jizeru  1,24 l/s.km2, tj. 39,3 mm/rok.  Průměrný základní 
odtok pro stejné období byl 40,4 mm.  Vzrůst teploty vzduchu za období 1961-2010  dosahoval 0,02 °C/rok 
(Kašpárek, Hanel a kol. 2015). 

Studované území patří do oblasti povodí středního Labe, do povodí Jizery. 
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Tab. 3.1. Průměrné dlouhodobé hydrologické charakteristiky Jizery za období 1961-1990 (dle ČHMÚ)  

Tok číslo hydrologického 
pořadí stanice 

plocha 
povodí 

km2 

specifický 
povrchový odtok 

l/s.km2 

průměrný 
průtok 

m3/s 

minimální roční 
průtok 

m3/s 
Jizera 1-05-03-015 Tuřice 2159,2 11,07 24,3 5,4 

 

 

3.2. Pedologie  
 Území je tvořeno křídovými a kvartérními sedimenty, na kterých se vytvořily písčité až prachovité 

půdy. Obrázek 3.1 ukazuje zastoupení hlavních půdních typů ve studijním území. 

 

Obr. 3.1. Zastoupení hlavních půdních typů ve studijním území na kvartérních a křídových 
sedimentech (upraveno dle www.cenia.cz) 

 

Bonitované půdně ekologické jednotky (BPEJ) jsou jednotně vedeny v číselném a mapovém vyjádření 
v celostátní databázi BPEJ, která obsahuje informace o kvalitě půdy. Vedení celostátní databáze je 
zajišťováno Ministerstvem zemědělství prostřednictvím odborné organizace, která na vyžádání též poskytuje 
souhrnné informace o BPEJ a jejich účelových seskupeních, např. pro plošnou a kvalitativní ochranu půdy a 
vody, pro územní plánování, posuzování ekologické stability krajiny, vytváření ekonomických nástrojů v 
zemědělství a rozvoje regionů. Bonitovaná půdně ekologická jednotka je stanovena dle vyhlášky č. 327/1998 

http://www.cenia.cz/
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Sb., kterou se stanoví charakteristika bonitovaných půdně ekologických jednotek a postup pro jejich vedení a 
aktualizaci, ve znění pozdějčí předpisů. 

Bonitovaná půdně ekologická jednotka je charakterizována klimatickým regionem, hlavní půdní 
jednotkou, sklonitostí a expozicí, skeletovitostí a hloubkou půdy, jež specifikují hlavní půdní a klimatické 
podmínky hodnoceného pozemku, přičemž  

a)   klimatický region zahrnuje území s přibližně shodnými klimatickými podmínkami pro růst a vývoj 
zemědělských plodin, podle přílohy č. 1 výše uvedené vyhlášky; je vyjádřen první číslicí pětimístného 
číselného kódu (tab. 3.2),  

b)     hlavní půdní jednotka je účelovým seskupením půdních forem příbuzných vlastností, jež jsou určovány 
genetickým půdním typem, subtypem, půdotvorným substrátem, zrnitostí, hloubkou půdy, stupněm 
hydromorfismu, popřípadě výraznou sklonitostí nebo morfologií terénu a zúrodňovacímopatřením, 
podle přílohy č. 2 výše uvedené vyhlášky; je vyjádřena druhou a třetí číslicí číselného kódu (tab. 3.3),  

c)    sklonitost a expozice ke světovým stranám vystihuje utváření povrchu zemědělského pozemku, podle 
přílohy č. 3 výše uvedené vyhlášky; je vyjádřena čtvrtou číslicí číselného kódu, která je výsledkem 
jejich kombinace (tab. 3.4 a 3.5),  

d)    skeletovitost, jíž se rozumí podíl obsahu štěrku a kamene v ornici k obsahu štěrku a kamene v spodině 
do 60 cm, a hloubka půdy, podle přílohy č. 4 výše uvedené vyhlášky; je vyjádřena pátou číslicí 
číselného kódu, která je výsledkem jejich kombinace (tab. 3.6-3.8). 

 

Ve studijním území se dle obrázku 3.2 vyskytují BPEJ: 20810, 21300, 21602, 21700, 21901, 21911, 
22110, 22210, 23001, 23110, 23111, 25500 a 25600. Následující tabulky 3.1 až 3.8 obsahují charakteristiky 
zastoupených BPEJ dle příloh 1 až 4 vyhlášky č. 327/1998 Sb. 

 
 

 
Obr. 3.2 Schéma se zastoupením BPEJ ve studijním území (http://eagri.cz/public/web/mze/farmar/LPIS/) 
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Tab. 3.2. Kód 1 -  charakteristika klimatického regionu zastoupeného ve studijním území 

Kód  
regionu 

symbol 
regionu 

charakteristika 
regionu 

suma hodin 
teplot vzduchu 

nad 10 oC 

průměrná 
roční 

teplota 
oC 

průměrný 
roční úhr 

srážek 
mm 

pravděpodobnost 
suchých  

vegetačních 
období 

vláhová                                                              
jistota 

2 T2 teplý mírně 
suchý 2800-3100 9-10 500-600 30-50 2-4 

 
Tab. 3.3. Kód 2 - výběr hlavních půdních jednotek zastoupených ve studijním území 

Kód Charakteristika hlavní půdní jednotky 
08 Černozemě, hnědozemě i slabě oglejené, vždy však erodované, převážně na spraších, zpravidla ve vyšší 

svažitosti; středně těžké. 
16 Illimerizované půdy na zahliněných štěrkopíscích; lehčí až středně těžké, s příznivými vláhovými poměry. 
17 Illimerizované půdy na píscích, pískovcích a písčitých opukách; lehké; půdy výsušné, závislé na srážkách. 
19 Rendziny a rendziny hnědé na opukách, slínovcích a vápenitých svahových hlínách; středně těžké až těžké, se 

štěrkem, s dobrými vláhovými poměry, avšak někdy krátkodobě převlhčené. 
21 Hnědé půdy a drnové půdy (regosoly), rendziny a ojediněle i nivní půdy na píscích; velmi lehké a silně výsušné 
22 Hnědé půdy a rendziny na zahliněných písčitých substrátech; většinou lehčí nebo středně těžké, s vodním 

režimem poněkud příznivějším než předchozí, 
31 Hnědé půdy a rendziny na pískovcích a písčitě větrajících permokarbonských horninách; bez štěrku až středně 

štěrkovité;  vláhové poměry nepříznivé, velmi závislé na vodních srážkách. 
55 Nivní a lužní půdy na nivních uloženinách; velmi lehké, zpravidla písčité, výsušné. 
56 Nivní půdy na nivních uloženinách; středně těžké, s příznivými vláhovými poměry 

 
Tab. 3.4. Charakteristika sklonitosti                    Expozice 

Kód kategorie charakteristika  kód charakteristika 
 0 0 -  1 stup. úplná rovina 0 rovina (0-1 stup.) expozice všesměrná 
1 1 -  3 stup. rovina 1 jih (JZ-JV)  
2 3 -  7 stup. mírný svah 2 východ a západ (JZ-SZ a JV-SV)  
3 7 - 12 stup. střední svah 3 sever (SZ-SV)  
4 12 - 17 stup. výrazný svah Samostatně  se uvažuje expozice jižní  v klimatických regionech 0, 1,  2, 3, 4 a  5 

jako negativní; zbývající  expozice se slučují bez rozlišení. V klimatických 
regionech 6, 7, 8 a 9 se samostatně uvažuje expozice severní jako negativní a 
expozice východ - západ a jih se uvažují jako sobě rovné.  

5 17 - 25 stup. příkrý svah 
6 25 stup. sráz 

 
V soustavě BPEJ ČR je na čtvrtém místě číselného kódu uvedena kombinace sklonitosti a expozice 

jak ukazuje tabulka č. 3.5. 
 
Tab. 3.5. Kód 4 - kombinace sklonitosti a expozice  

Kód kategorie sklonitosti kategorie expozice 
0 0-1 0 
1 2 0 
2 2 1 
3 2 3 
4 3 1 
5 3 3 
6 4 1 
7 4 3 
8 5-6 1 
9 5-6 3 

 
Tab. 3.6. Skeletovitost  

Kód charakteristika 
0 bezskeletovité s celkovým obsahem skeletu       do 10 % 
1            slabě skeletovité s celkovým obsahem skeletu       do 25 % 
2 středně skeletovité s celkovým obsahem skeletu       do 50 % 
3             silně skeletovité s celkovým obsahem skeletu       nad 50 % 
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Obsah skeletu je vyjádřen celkovým obsahem štěrku (pevné částice hornin od 4 do 30 mm) a kamene 
(pevné částice nad 30 mm). Hloubka půdy vyjadřuje hloubku části půdního profilu omezené buď pevnou 
horninou, nebo silnou skeletovitostí. 

 
Tab. 3.7. Hloubka půdního profilu 

Kód charakteristika 
0 60 cm půda hluboká 
1 30-60 cm půda středně hluboká 
2 30 cm půda mělká 

 
Tab. 3.8. Kód 5 - kombinace skeletovitosti a hloubky půdy  

Kód charakteristika 
0 0 0 
1 0 - 1 0 - 1 
2 1 0  
3 2 0 
4 2 0 - 1 
5 1 2 
6 2 2 

7+) 0 - 1 0 - 1 
8+) 2 - 3 0 - 2 
9+) 0 - 3 0 - 2 

 

 

3.3. Geologické poměry 
Studijní území se nachází v pánevní oblasti vyplněné 100-180 m mocným komplexem sedimentů 

křídového stáří, jež pokrývá paleoreliéf krystalinických případně permokarbonských hornin. 

Komplex zahrnuje při bázi sedimenty perucko-korycanských vrstev cenomanu, které reprezentují 
jílovité pískovce, jílovce a prachovce o mocnosti cca 30 m. V jejich nadloží se nachází glaukonitické 
slínovce, jílovité vápence a slínovce bělohorského souvrství o mocnosti až 110 m stáří spodního až středního 
turonu. Sedimentární komplex pokračuje dále do nadloží prachovitými pískovci o mocnosti až okolo 40 m a 
vápnitými pískovci o mocnosto až cca 30 m jizerského souvrství odpovídající střednímu až svrchnímu 
turonu. Mezi vápnitými pískovci a prachovitými pískovci se nachází několik metrů mocná poloha slínovců. 
Ve studijním území se celková mocnost křídových sedimentů pohybuje u Předměřic nad Jizerou okolo  210 
m a směrem k jihu k toku Labe se zmenšuje na cca 80-100 m (Kůrková ed. 2016). V období kvartéru 
překryly část křídových hornin jizerského souvrství různé typy kvartérních sedimentů. Geologickou situaci 
studijního území ukazuje obrázek 3.2. 

Výchozy vápnitých pískovců se nacházejí v opuštěných stěnových lomech v údolí Jizery, např. na 
pravém břehu u Kochánek. Pískovce vytvářejí dva typy: a) pevné, světle až bělavě šedé, masívní, tlustě 
deskovitě až lavicovitě vrstvené polohy, často naložené na sebe (obr. 3.3), a b) méně pevné, světle šedé až 
šedé, šmouhované, tence ploše úlomkovitě až drobně deskovitě rozpadavé, bez jasně zřetelné vrstevnatosti 
(obr. 3.4).  

Pevné desky až lavice se vyznačují vyšším obsahem kalciumkarbonátu, zatímco u rozpadavých 
pískovců je obsah  výše uvedené složky výrazně nižší. Pro rozpadavější typ pískovce je typická hojná 
přítomnost tvrdých, šedých jemnozrnných vápenců. Tyto vápence vytvářejí izolované konkrece i souvislé 
polohy (Zelenka a kol. 2006).  
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Obr. 3.2. Geologická situace studijního území (upraveno podle Hradecké a kol. 1995). 

 

 
 

Obr. 3.3. Tlustě deskovité až lavicovité silně vápnité pískovce jizerského souvrství na bázi lomové stěny 
v lomu východně od Kochánek (foto Valečka 2006) 
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Obr. 3.4. Tence ploše úlomkovitě rozpadavé slabě vápnité pískovce s konkrecionálními polohami vápenců 
jizerského souvrství. Svrchní část stěny v opuštěném lomu východně od Kochánek (foto Valečka 2006) 

 

Předkvartérní morfologii území modelovala během pleistocénu (starších čtvrtohor) intenzívní eroze 
Jizery a Labe, vytvářející rozsáhlé akumulace zejména písků, případně štěrkopísků.  Obrázek 3.5 zobrazuje 
povrch jizerského a bělohorského souvrství v soutokové oblasti Jizery s Labem, které v současné době 
překrývají rozsáhlé aluviální a fluviální akumulace nacházející se od Předměřic nad Jizerou až po Labe. 

Labe se jako hlavní tok zahlubovalo zejména ve svrchním pleistocénu rychleji, zatímco Jizera, bohatá 
na unášené sedimenty, je zde ukládala. Vznik rozsáhlého výplavového kuželu Jizery byl zřejmě podmíněn 
poklesem transportní činnosti zmenšením spádu při ústí řeky do širokého údolí Labe. Štěrky a písky 
výplavového kuželu Jizery celkově pokrývají až k soutoku s Labem plochu asi 40 km2 a dosahují mocnosti 
15-20 m. Tok Jizery se později postupně překládal směrem k západu až k místu svého současného průběhu a 
znovu průběžně modeloval tvar kuželu.  

V obdobích přechodu glaciálů do interglaciálů docházelo ke zvýšení průtoku Jizery a k výraznému 
zahlubování říčního koryta do aluviálních a fluviálních sedimentů a vzniku terasových stupňů. Níže je dle 
Zelenky a kol. (2006) popsáno rozšíření různých typů kvartérních sedimentů ve studijním území a jeho okolí. 
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                                   červená přerušovaná linie – paleoúdolí vyhloubená Jizerou do křídových sedimentů 

Obr. 3.5. Izolinie báze kvartérních fluviálních a aluviálních sedimentů v m n.m. mezi Předměřicemi 
nad Jizerou atokem  Labe (Herrmann a Burda eds. 2016) 

 
Terasové stupně z období staršího kvartéru nejvýše položené nad úrovní toku Jizery se zachovaly v 

250-264 m n. m. (spodní pleistocén) v podobě roztroušených štěrků nebo v malých štěrkových reliktech 
zavířených mrazem do jílovitého eluvia hornin křídového stáří. Jejich mocnost se pohybuje mezi 0,5-2 m. O 
něco níže v 222-225 m n. m. se nachází terasové stupně mladšího období staršího kvartéru (středního 
pleistocénu) tvořené převážně hnědými až šedohnědými písčitými štěrky s mocností 1,6-5 m, které pokrývají 
výrazný plochý hřbet probíhající ve východo-západním směru mezi Hlavencem a Skorkovem a dále u obce 
Čihadlo, kde dosahují mocnosti 0,4-3,6 m. Zde jsou přítomny valouny o velikosti do 4 cm a ojediněle i do 10 
cm. 

Fluviální písky až písčité štěrky vyšší úrovně představují ve studijním území plošně nejrozsáhlejší a 
nejmocnější akumulaci vyskytující se mezi Novým Vestcem, jižním okolí Hlavence, motorestem „Čtyři 
kameny“, severním okolím Skorkova, Sojovicemi a Starou Lysou s povrchem 185-198 m n. m. Jejich 
mocnost je značně proměnlivá v rozmezí 10-25,5 m. Maximální mocnost 22-25,5 m byla zjištěná západně od 
Staré Lysé a potvrzuje existenci přehloubeného koryta (Navrátil a Kovaříková 1971). Povrch i báze celé 
akumulace mírně klesá od severu směrem k toku Labe. Vyšší úroveň reprezentuje zřejmě původní 
akumulační povrch výplavového kuželu, tvořeného šedohnědými, gradačně zvrstvenými písky až 
štěrkovitými písky s typickou polohou hrubších sedimentů při bázi. Jde převážně o středně až hrubě zrnité 
polymiktní písky s hojnou příměsí většinou polozaoblených štěrčíkových klastů o velikosti 0,5-3 cm. Svrchní 
polohu akumulace, mocnou asi 1,5-2 m, tvoří částečně jemnozrnnější, slabě hlinité naváté písky. 

Fluviální písky až písčité štěrky střední erozní úrovně ve 180-187 m n. m. se vyskytují na pravém 
břehu Jizery mezi Podbrahy a Skorkovem, na levém břehu mezi Tuřicemi a Sojovicemi, odkud pokračují 



18 
 

dále k jihu. Od středně pleistocénní akumulace je tato úroveň oddělena velmi výraznou erozní hranou 
vysokou u Sojovic až 6 m. Odkrytá mocnost fluviálních sedimentů dosahovala v dnes již rekultivovaných 
pískovnách jihozápadně od Tuřic a východně od Sojovic až 8 m. V úrovni o 2 metry níže se vyskytují 
sedimenty stejného složení v podobě úzkého lemu na okraji nivy řeky Jizery v západní časti Sojovic, odkud 
pokračují dále k jihu s povrchem okolo 178 m n.m.  

Fluviální písky až písčité štěrky nejnižší erozní úrovně nevystupují nikde na povrch. Představují jen 
bazální část výplně údolního dna Jizery, eventuálně tvoří lokální výskyty v místech s větší mocností, 
popřípadě vyplňují přehloubená koryta, kde již nedocházelo během mladšího kvartéru (holocénu) k jejich 
redepozici. V nadloží spočívá podstatně mocnější poloha zastoupená redeponovanými sedimenty svrchní 
části zmíněné fluviální akumulace, kterou překrývají většinou písky až hlíny. V západním a severozápadním 
okolí Předměřic nad Jizerou charakterizují tento sediment nepravidelně se střídající, většinou šedohnědé, 
místy narezavělé až rezavě hnědé, jemně až hrubě zrnité písky se štěrkem. Západně od Sojovic je mocnost 
těchto sedimentů jen 3,8-5,1 m. Celková mocnost této akumulace se pohybuje mezi 3,2-11,6 m. 

Fluviální štěrky na povrchu nivy Jizery se vyskytují v západní části Předměřic nad Jizerou, 
nejčastěji ale v úseku mezi Sojovicemi a Skorkovem. Štěrky v hlinité až hlinitopísčité ornici zastupují 
poloostrohranné až polozaoblené valouny výrazně dominujícího křemene. Štěrkové výskyty vystupují o 0,5-
0,75 m nad povrch nivních sedimentů v okolí a jde buď o zachovaný původní akumulační povrch nebo o 
štěrkovou polohu uloženou během některé mladší povodně. 

Fluviální hlíny, jíly, písky až písčité štěrky představují v údolní nivě Jizery pouze mladší část její 
výplně. Stejně jako organické sedimenty zastoupené slatinou, slatinnou zeminou a hnilokalem, který se 
vyvinul v některých slepých ramenech Jizery.  

V prostoru mezi Starou Lysou, Čihadlem a Sojovicemi dosahují fluviální sedimenty 
(středněpleistocenního stáří) mocnosti až 20 m včetně navátých písků a mocnosti zvodnění okolo 15 m.  

 
Spraše a sprašové hlíny tvoří málo rozsáhlé závěje na jihovýchodních a jihozápadních svazích  

v Kochánkách. Jsou okrově hnědé, slabě jílovité, velmi slabě slídnaté, místy obsahují železité záteky, 
pseudomycelie, cicváry a ojedinělou sprašovou collumelovou faunu. Směrem k podloží v nich stoupá obsah 
pelitické frakce. Při bázi se v nich lokálně objevují valounky křemene, přimísené saltací; valouny pocházejí 
z okolních fluviálních akumulací. Mocnost eolických hlín kolísá v rozmezí 1-3 m, ojediněle 5-6 m. 

 

 
Obr. 3.6. Duny navátých písků na zalesněném okraji plošiny 1,5 km severně od obce Sudovo Hlavno  

(foto Valečka 2006) 
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Naváté písky v podobě menších nesouvislých výskytů s charakteristickou přesypovou morfologií se 
nachází v oblasti jihovýchodně od Předměřic nad Jizerou, kde se jejich mocnost pohybuje mezi 1,8-2,7 m 
(Plešinger 1956). Plošně malé a málo mocné pokryvy, závěje a přesypy těchto písků na křídových pískovcích 
a prachovcích se vyskytují jihovýchodně od Kochánek a v lese „Okrouhlík“. Většinou jde o bělošedé 
prachovité a vápnité písky.  Na levém břehu Jizery u Kochánek se vyskytují žlutohnědé, hrubozrnnější 
naváté písky. Tyto písky tvoří také proměnlivou příměs ve svrchních polohách fluviálních teras anebo 
v písčitých eluviích hornin křídového stáří a v deluviálních sedimentech. U obce Sudovo Hlavno se 
zachovaly duny navýtých písků, které jsou v současnosti zarostlé lesem (obr. 3.6). 

Deluviofluviální sedimenty zastoupené jílovitými hlínami až hlinitými písky o mocnosti 1-2 m 
vyplňují dna občasně protékaných depresí a jejich mísovitých uzávěrů. Do údolních niv vodních toků, 
zejména Jizery, přecházejí buď plynule, nebo vytvářejí morfologicky nápadné výplavové kužely mnohdy 
ovlivňující průběh toku řeky. Převážně jde o písčité, humózní, vápnité hlíny a zahliněné štěrky tvořené 
plochými úlomky slínitých pískovců, místy i valounů přemístěných z okolních výše položených fluviálních 
teras. V Kochánkách mocnost výplavového kuželu přesahuje 3 m. Výplavový kužel částečně překrývají 
přemístěné sprašové hlíny. Na rozhraní těchto sedimentů je vyvinut rezavohnědý subfosilní půdní horizont 
patrně v parautochtonní pozici. Tato zjištění prokazují, že vývoj některých výplavových kuželů byl během 
kvartéru složitý. Obdobným vývojem prošel 3-5 m mocný výplavový kužel západně od Kochánek, při 
vyústění Tichého dolu do nivy Jizery. Západně od Tuřic je vyvinut rozsáhlý výplavový kužel, tvořený 
deluviofluviálními humózními hlínami s příměsí subangulárně opracovaných plochých úlomků hornin 
křídového stáří. 

 

3.4. Hydrogeologie 
Geologická stavba území se odráží v počtu zastoupených kolektorů a regionálního izolátoru, jež 

ukazuje tabulka č. 3.9.  Kvartérní fluviální sedimenty tvoří mělký svrchní kolektor (Q) s volnou hladinou 
podzemní vody. Pískovce jizerského souvrství představují kolektor C také převážně s volnou hladinou 
podzemní vody. Tento kolektor je v zájmovém území rozdělen polohou slínovců o mocnosti cca 2 m, plnící 
funkci poloizolátoru na dílčí kolektor Cb zastoupený vápnitými pískovci a kolektor Ca zastoupený 
prachovitými pískovci (Kůrková ed. 2016).  Pískovce a slepence perucko-korycanského souvrství při bázi 
křídových sedimentů vytváří kolektor A s napjatou hladinou podzemní vody. 

 
Tab. 3.9.  Kolektory a izolátory ve studijním území 

typ 
sedimentu/litostratigrafická 

jednotka 
stratigrafie mocnost  

 m litologie hydrogeologická 
funkce 

fluviální, aluviální  pleistocén, 
holocén 

až 
20 

písek, písčitý štěrk, povodňová 
hlína 

kolektor Q 

jizerské souvrství svrchní 
turon  10-70 vápnitý pískovec 

slínovec 
prachovitý pískovec 

kolektor Cb 
Cb/Ca – izolátor cca 2 m 

kolektor Ca 
střední  
turon 

bělohorské souvrství 40-110 slínovec, prachovec, jílovec izolátor A/C 

spodní turon 
perucko-korycanské 

souvrství 
cenoman 15-30 slepenec, pískovec, prachovec 

až jílovec 
kolektor A 

 
Pro tvorbu zdrojů podzemní vody v kolektorech s volnou hladinou je rozhodující chladnější půlrok 

(měsíce listopad až duben), kdy nižší evapotranspirace dovoluje hlubší zasakování infiltrovaných 
atmosférických srážek do horninového prostředí. Srážky v období teplejšího půlroku (měsíce květen až říjen) 
většinou překrývají evapotranspiraci. V případě letních přívalových dešťů většina vody steče povrchovým a 
podpovrchovým odtokem a dotace do podzemních vod tak zůstává minimální. Část srážek padá ve formě 
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sněhu. První sněžení se objevuje ke konci listopadu, případně v prosinci a sněhová pokrývka se udržuje 
zpravidla jen okolo 50 dní za zimní období. Obdobíse sněhovou pokrývkou bývá přerušováno. V teplých 
zimách se souvislá sněhová pokrývky vyskytuje jen sporadicky. Ve vegetačním období (duben až září) 
spadne v průměru okolo 67 % dešťových srážek a v mimovegetačním období (říjen až březen) 33 % srážek 
ve formě sněhu nebo deště dle údajů ČHMÚ. 

Významný kolektor s průlinovou porozitou, ve kterém je vyvinuta mělká zvodeň, tvoří kvartérní 
fluviální a aluviální sedimenty Jizery. Jejich charakteristickým rysem je převaha drobně psefitického až 
středně psamitického materiálu. Hladina podzemní vody je volná, případně mírně napjatá v důsledku 
přítomnosti povodňových hlín. Průtočnost kvartérního kolektoru závisí především na jeho pozici vzhledem 
k drenážní bázi, kterou ve studijním území představuje Jizera a v regionálním měřítku tok Labe. V nižších 
polohách a zejména v oblasti drenáže představují fluviální sedimenty kolektor s nejvyšší průtočností.  

Dle výsledků hydrodynamických zkoušek se ve studijním území průtočnost kvartérního kolektoru 
pohybuje mezi 2-5.10-3 m2/s (173-432 m2/den), což představuje ve smyslu klasifikace Krásného (1986, 1990) 
prostředí s vysokou transmisivitou. Výjimkou jsou vrty s nízkou mocností zvodnění kvartérního kolektoru do 
1 m, kde je transmisivita o řád nižší, resp. střední ve smyslu výše uvedené klasifikace.   

Zřejmá hydraulická reakce hladiny podzemní vody ve vrtech v prostoru kvartérního kolektoru severně 
od Sojovic na zvýšení hladiny řeky je pozorovatelná do vzdálenosti okolo 130 m v závislosti na stavu 
hladiny v řece. Hladina podzemní vody ve  vrtu ležícím 10 m od řeky vykazuje výrazné kolísání přes 2,5 m 
během roku a kopíruje hladinu řeky Jizery, zatímco vrty ve vzdálenosti 100-130 m od řeky mají tlumenější 
kolísání hladiny podzemní vody. Zvýšená hladina podzemní vody často netrvá déle než jeden měsíc a 
amplituda kolísání hladiny podzemní vody ve sledovaných vrtech se pohybuje do 1 m. Vrty ve vzdálenosti 
cca 260-350 m od řeky Jizery mají nevýrazné vrcholy hladiny podzemní vody s dobou trvání několik měsíců 
a amplitudou do 0,5 m. Hladina podzemní vody v průzkumných vrtech ležících přes 500 m od řeky 
v prostoru terasy kolísá pouze nevýrazně v řádu prvních decimetrů.  

Údolní terasa dosahuje mocnosti 5,6 až 10,9 m a mocnost zvodnění se pohybuje mezi 2,3-10 m. 
Zvodně údolní terasy a středněpleistocenních stupňů do sebe často navzájem přechází. Při okrajích jejich 
rozšíření navazují tyto zvodně na svrchní zvodně.  Jelikož jsou údolní i vyšší terasy silně propustné, tvoří 
zvodně fluviálních sedimentů jednotný hydraulický systém (obr. 3.7). Fluviální sedimenty teras představují 
v průměru dosti silně až velmi silně propustné horninové prostředí podle Jetelovy klasifikace propustnosti 
(1973). Mocnost nesaturované zóny se v prostoru kvartérního kolektoru údolní terasy i vyššího stupně se 
pohybuje od 2,5 do 10 m v závislosti na pozici vůči erozní bázi území, kterou tvoří řeka Jizera. 

 
   
1 - holocenní fluviální sedimenty, 2 - fluviální sedimenty údolní terasy,  3 - fluviální a aluviální sedimenty 
(středněpleistocenního stáří),   4 - fluviální sedimenty (spodnopleistocénního stáří), 5 - jizerské souvrství, 6 - vrty , 7- 
předpokládaný průběh hladiny podzemní vody  

Obr. 3.7.  Hydrogeologický řez v úseku Předměřice - Černava v orografickém povodí Jizery  
(Kadlecová in Zelenka a kol. 2006) 
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  Naopak relikty vyšších terasových stupňů vysoko nad úrovní drenážní báze jsou prakticky suché 
(obr. 3.7), případně zvodnělé jen při bázi.  

 
K dotaci srážkovými vodami dochází  prakticky v celé ploše rozšíření kvartérních fluviálních a 

aluviálních sedimentů. Hydrologické poměry ve fluviálních sedimentech Jizery ovlivňuje jez u Otradovic 
na říčním km cca 4,6 s rozdílem hladin až 1,1 m a odběry povrchové vody pro umělou infiltraci. 

 
V bezprostředním podloží kvartérních sedimentů studijního území a v jejich hydrogeologickém 

zázemí se vyskytuje jizerské souvrství reprezentované vápnitými pískovci, na které je vázán dílčí kolektor 
Cb. V jejich podloží se nachází cca 2 m mocná poloha slínovců, která tvoří poloizolátor a kolektor jizerského 
souvrství rozděluje. V jejím podloží se vyskytují prachovité pískovce tvořící dílčí kolektor Ca jizerského 
souvrství. Kolektor má charakteristickou průlinovo-puklinovou a puklinovou porozitou (Kůrková ed. 2016). 
Regionální kolektor C, resp. Ca a Cb, je vodohospodářsky významný. 

Dle regionálních průzkumných prací vykazuje kolektor C v průměru průtočnost 4,0.10-4 m2/s  (34,6 
m2/den) a specifická vydatnost vrtů se pohybuje zpravidla v intervalu 0,45-1,42 l/s/m. Vysokou až velmi 
vysokou průtočnost vykazuje kolektor C zejména v místech jeho drenáže, tj. v prostoru jižně od Kochánek 
po Sojovice (Herčík a kol. 1999;  Kadlecová in Zelenka a kol. 2006, Kůrková ed. 2016). Vysokou 
transmisivitu má také kolektor C v místech výskytů vápnitých pískovců u Kochánek a na levém břehu od 
Předměřic až k Sojovicím.  

Kolektor C, resp. zejména Cb, se odvodňuje do toku Jizery přes fluviální sedimenty zejména v úseku 
mezi Kochánkami a Sojovicemi a Ca pod Sojovicemi. Proto zde byly situovány jímací řady Káranského 
vodovodu. Bělohorské souvrství je z regionálního hlediska považováno za izolátor. Tuto funkci však plní 
pouze bazální část tvořená zelenošedým, prachovitým, glaukonitickým slínovcem. V partiích bělohorského 
souvrství, kde převažují vápnité slínovce až vápence s typickou puklinovou porozitou, také existuje 
zvodnění. 

V podloží bělohorského souvrství v perucko-korycanském souvrství se vyskytuje kolektor A zpravidla 
s průtočností v rozsahu 3,2.10-5-1,6.10-4 m2/s (2,8-13,8 m2/den), jež se částečně odvodňuje do Labe při ústí 
Jizery. Tento kolektor má napjatou hladinu podzemní vody, neb stropní izolátor tvoří sedimenty 
bělohorského souvrství o mocnosti 30 m (Kadlecová in Zelenka a kol. 2006). 

Z hlediska významných rysů proudění podzemní vody lze ve studijním území vymezit dvě základní 
skupiny zvodní, které spolu vytváří jednoduché, jindy složité často hydraulicky propojené zvodněné 
systémy: tzv. skupinu svrchních zvodní a skupinu spodních zvodní.  

Svrchní zvodně jsou vázány na různé kolektory nepřekryté regionálně rozšířeným izolátorem 
bělohorského souvrství. K infiltraci proto dochází převážně v celé ploše jejich rozšíření. Příznačné je 
víceméně lokální proudění podzemních vod s drenáží v úrovni nebo nad úrovní místních erozních bází. 
V řadě území je však svrchní zvodeň vázaná na určitou litostratigrafickou jednotku a přechází do různých 
zvodní kontrastních. Hladina podzemní vody je vesměs volná nebo mírně napjatá. Do skupiny svrchní 
zvodeň náleží zvodeň vázaná na jizerské souvrství (kolektor C) a kvartérní zvodeň fluviálních a aluviálních 
sedimentů Jizery a Mlynařice.  

Svrchní zvodně rozhodující měrou ovlivňují výši odtoku podzemní vody. K odvodnění svrchních 
zvodní dochází v zájmovém území zejména skrytými přítoky prostřednictvím fluviálních sedimentů do toku 
Jizery, případně Mlynařice a směrem k jihu mimo studované území do Labe. Lze konstatovat, že pohyb a 
odvodnění podzemní vody kolektoru C určuje tok Jizery. Kolektor C má v orografickém povodí Jizery 
víceméně uzavřený oběh. Napájení kolektoru je v oblasti volné hladiny podzemní vody zprostředkováno 
infiltrací srážek. Úplnou drenáž zprostředkovává Jizera v prostoru Sojovic, kde kolektor vykliňuje.  

Prameny se vyskytují sporadicky, neboť povrch je zakryt mocnými fluviálními sedimenty, přes které 
se křídové horniny odvodňují. Řada občasných toků odvodňuje mocnější a rozsáhlejší relikty teras.  
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Spodní křídová zvodeň je reprezentována napjatou hladinou podzemní vody a je vázána na hlouběji 
uložený kolektor A v psamitických sedimentech perucko-korycanského souvrství (bazální křídový kolektor 
neboli kolektor A). Na rozdíl od skupiny svrchních zvodní jsou pro proudění v kolektoru A příznačné širší 
regionální zákonitosti. Zásadní rysy proudění vyplývají z hypsometrických poměrů pánevní struktury. 
Specifickými znaky této zvodně jsou obvykle silně omezená infiltrace v prostoru, proudění většího plošného 
a hloubkového dosahu, často se zvláštním fyzikálně-chemickým charakterem podzemních vod. Oběh 
v kolektoru A je ve studovaném území usměrňován tokem Labe, který je jeho drenážní bází. Kolektor A se 
napájí v 1-2 km širokém pruhu podél lužické poruchy, kde jeho doprovodné zlomy pravděpodobně umožňují 
komunikaci s nadložním kolektorem C. Potenciální možnost napájení kolektoru A, byť jen malým 
množstvím vody na jednotku plochy, je v celé ploše povodí Jizery s výjimkou údolí Jizery a dolní části jejího 
toku, kde má kolektor C pozitivní piezometrickou úroveň. Ve studovaném území směřuje proud podzemní 
vody kolektoru A k Labi. Svrchní zvodně lze z hlediska hydrodynamické zonálnosti přiřadit k zóně 
intenzivního proudění podzemních vod, zatímco spodní zvodeň k zóně se zpomaleným prouděním.  

 

4. Hydrochemie a doba zdržení podzemní vody 
 
4.1. Hydrochemie podzemní vody zastoupených kolektorů a řeky Jizery 

Podzemní voda kvartérního kolektoru je složena ze tří zdrojů, jak ukazuje obrázek č. 4.1, což se 
projevuje také na chemickém složení podzemní vody v prostoru kvartérních fluviálních sedimentů. 

1. indukovaný přítok z řeky Jizery, 
2. přítoky podzemní vody z kolektoru C jizerského souvrství a 
3. podzemní voda vzniklá z infiltrace srážek v rozsahu kvartérních fluviálních sedimentů. 
 

 
Obr. 4.1. Schéma proudění podzemní vody v prostoru kvartérního kolektoru a studňového jímacího řadu 
 
 
Obrázek č. 4.2 ukazuje pozici monitorovacích vrtů, které sloužily k detailnímu studiu zdrojů podzemní 

vody ve studijním území.  

V následujícím textu jsou uvedeny chemické charakteristiky jednotlivých zdrojů vody, které se 
míchají v kolektoru kvartérních sedimentů studijního území. Pro srovnání jsou uvedeny i chemické 
charakteristiky pramene U tří lip, který odvodňuje vápnité pískovce jizerského souvrství a vodního zdroje pro 
obec Stratov, využívající podzemní vodu jizerského a svrchní část bělohorského souvrství ovšem již ve slínité facii 
s přítomností vápencových poloh, za období 2013-2017. Vzorky vody z pozorovacích vrtů V1 až V12, Jizery, 
pramene a jímacího vrtu pro Stratov byly analyzovány na makrosložky v akreditované laboratoři ČGS.  
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Archivní i aktuální analýzy podzemní vody ze studní jímacích řadů poskytly Pražské vodovody a 
kanalizace a.s.  

 
Obr. 4.2.  Studijní území s monitorovacími vrty vyhloubenými v rámci řešení projektu 

 

 
Jizera 

Voda Jizery má v průměru pH=7,7 a nízkou celkovou mineralizaci v rozsahu 150-320 mg/l a 
konduktivitu v rozsahu 240-390 µS/cm. Koncentrace vápenatých iontů se v průměru pohybují okolo 44 mg/l 
(rozsah 27-63 mg/l), síranových iontů okolo 29 mg/l, hydrogenuhličitanových iontů v rozsahu 20-56 mg/l a 
dusičnanů v rozsahu 6-17  mg/l. Chemický typ povrchové vody Jizery je výlučně Ca-HCO3.  

 
Podzemní voda kolektoru C 

Chemické složení podzemní vody hlubší zóny regionálního kolektoru C, resp. Ca, je ve studijním území 
dokumentováno jímacími vrty P-8 a P-10 v Kochánkách s vysokou souhrnnou vydatností těchto vrtů až 50 l/s. 
Celková mineralizace podzemní vody hlubší zóny regionálního kolektoru/hlavního proudu podzemní vody se 
pohybuje okolo 750 mg/l (746-772 mg/l), což odpovídá hodnotě konduktivity 880 µS/cm. Podzemní voda 
vykazuje v průměru slabě zásaditou až zásaditou reakci pH 7,5-8,3. Průměrný obsah vápenatých iontů se 
pohybuje okolo 170 mg/l (167-172 mg/l), průměrný obsah síranových iontů okolo 180 mg/l (164-190 mg/l), 
hydrogenuhličitanů v rozsahu 311-351 mg/l a obsah dusičnanů jen do 11 mg/l.  

Zvodeň jizerského souvrství o mocnosti 10-60 m byla monitorována na jakost podzemní vody kromě 
jímacích vrtů u Kochánek situovaných v údolní nivě Jizery s hloubkou cca 40 m také v prameni U tří lip, jež 
se nachází jižně 215 m na východojihovýchod od křižovatky silnic III/331 Sojovice – Lysá nad Labem se 
silnicí Stará Lysá – Lysá nad Labem, 10 m jižně od silnice III/331. Voda vyvěrající z pramene je prakticky 
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totožného chemického typu Ca-HCO3, jako je v křídových vrtech kolektoru C v Kochánkách. Odlišuje se 
však podstatně vyššími koncentracemi dusičnanů v rozsahu 76-96 mg/l, charakteristickými zejména pro 
přípovrchovou zónu kolektoru C. Voda má mírně nižší celkovou mineralizaci průměrně 643 mg/l (619- 681 
mg/l), což odpovídá konduktivitě 840 µS/cm (817-849 µS/cm) než hlavní proud podzemní vody kolektoru C. 
Obsahy síranů se pohybují v rozsahu 139-155 mg/l, hydrogenuhličitanů v rozsahu 183-250 mg/l a vápníku 
v rozsahu 149-164 mg/l. 

Jímací vrt pro obec Stratov představuje směs vody jizerského souvrství (kolektor C) a svrchní části 
bělohorského souvrství v intenzivně zemědělsky obhospodařované oblasti. Podzemní voda má vysoké 
obsahy hydrogenuhličitanů v rozsahu 330-488 mg/l. Obsah síranových iontů se pohybuje mezi 171-250 mg/l, 
což odpovídá spíše připovrchové zóně kolektoru C. Hodnoty koncentrace vápenatých iontů se pohybují mezi 
168-194 mg/l. Podzemní voda obsahuje výrazně výší obsahy sodných a hořečnatých iontů, jak ukazuje 
obrázek č. 4.3. Celková mineralizace podzemní vody přesahuje 1 g/l a pohybuje se v rozmezí 1 320-1 460 
mg/l, což odpovídá konduktivitě 1 046-1 107 µS/cm. Obsahy dusičnanů se pohybují mezi 18-58 mg/l. 
Konduktivita a občas i koncentrace dusičnanů přesahují mezné hodnoty vyhlášky č. 252/2004 Sb., kterou se 
stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, ve znění 
pozdějších předpisů.   

Připovrchovou zónu jizerského souvrství s dominantním lokálním oběhem podzemní vody, který je 
v generelu součástí regionálního kolektoru Cb, dokumentuje vrt V11 o hloubce 30 m. Podzemní voda této 
připovrchové zóny je z pohledu hydrochemických typů variabilní a střídají se zde chemické typy Ca-HCO3 až 
Ca-SO4. Podzemní voda je mírně zásadité reakce s průměrným pH=7,5 a celkovou průměrnou mineralizací 
753 mg/l, což odpovídá konduktivitě 940 µS/cm. Koncentrace vápenatých iontů se pohybují v rozsahu 77-209 
mg/l, síranových iontů v rozsahu 70-247 mg/l, hydrogenuhličitanů mezi 180-300 mg/l a dusičnanů v rozsahu 
22-186 mg/l. 

 
Podzemní voda v kvartérním kolektoru 

Vzorky podzemní vody z nenasycené zóny kvartérního fluviálního kolektoru lze odebrat pouze 
lyzimetry umístěnými v půdní zóně. Nasycená zóna kvartérního kolektoru mezi jímacím řadem a údolním 
svahem ve směru přítoků podzemní vody z hydrogeologického zázemí obsahuje binární směs podzemní vody 
ze srážek infiltrujících do kvartérního kolektoru a přítoků podzemní vody z křídového kolektoru C. Nasycená 
zóna kvartérního kolektoru mezi řekou a jímacím řadem obsahuje ternární směs, kde vedle srážek 
infiltrovaných do kvartérního kolektoru a podzemní vody z křídového kolektoru C přispívá také voda z řeky. 

V osmi gravitačních lyzimetrech umístěných pod ornou půdou byla odebírána voda z nenasycené zóny 
kvartérních sedimentů. Průměrný obsah vápníku se pohubuje okolo 90 mg/l, síranů 50 mg/l a dusičnanů 168 
mg/l. Velmi vysoký obsah dusičnanů v rozmezí 450-700 mg/l (Buzek et al. 2012) se vyskytl pouze v jednom 
lyzimetru, a to po podzimním hnojení.  

Podzemní voda v kvartérním kolektoru mezi jímacím řadem a údolním svahem, kterou dokumentují 
monitorovací vrty (V3, V4, V6 a V12), má obsah vápníku 69-252 mg/l, hydrogenuhličitanů 122-598 mg/l, 
síranů 38-306 mg/l a dusičnanů 30-313 mg/l. Chemický typ podzemní vody je Ca-HCO3 až Ca-HCO3-SO4. 
Lokálně vysoké koncentrace dusičnanů v podzemní vodě, kdy ani jeden z hlavních aniontů nedosáhne hranice 
35 meq%, se často vyskytuje i chemický typ „Ca“. Celková mineralizace podzemní vody se v tomto pruhu 
pohybuje mezi 334-1 049 mg/l, což odpovídá konduktivitě 434-1 284 µS/cm. 

Nepodařilo se zjistit rozdíl v chemickém složení podzemní vody mezi podzemní vodou v kvartérním 
kolektoru v místech významných přítoků podzemní vody z jizerského souvrství (vrty V3, V4, V6, V12) a 
podzemní vodou připovrchové zóny jizerského souvrství (vrt V11) odvodňující se do kvartérního kolektoru. 
Proud podzemní vody připovrchové zóny kolektoru C má stejně vysoké koncentrace dusičnanů v podzemní 
vodě jako podzemní voda v kvartérním kolektoru. Monitorovací vrty umístěné mezi řekou a jímacím řadem 
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vykazovaly značnou variabilitu v koncentraci makrosložek v čase a ve změnách stabilních izotopů δ18O a δ3H. 
Na druhé straně monitorovací vrty situované mezi údolními svahy a jímacím řadem vykazují spíše stabilní 
koncentrace makrosložek a izotopové složení, viz periodické zprávy za řešení projektu NAZV QJ 1320213 
(Klír a kol. 2014, 2015 a 2016). 

Koncentrace dusičnanů a rozpuštěného železa v podzemní vodě kvartérního kolektoru a připovrchové 
zóny jizerského souvrství, na nichž je orná půda, zpravidla překračují limitní hodnotu 50 mg/l vyhlášky č. 
252/2004 Sb. 

Chemické složení podzemní vody v pásmu interakce podzemní a povrchové vody je velmi blízké 
chemickému složení povrchové vody řeky Jizery s chemickým typem Ca-HCO3.  Toto pásmo je 
dokumentováno vrty V1, V2 a V5. Obsah vápníku v podzemní vodě se pohybuje v rozmezí 33-176 mg/l, 
hydrogenuhličitanů 73-458 mg/l, síranů 19-195 mg/l. Podzemní voda v popisovaném pásmu má koncentrace 
dusičnanů v rozmezí 4-43 mg/l a celkovou mineralizaci v rozsahu 165-1 018 mg/l, což odpovídá konduktivitě 
260-936 µS/cm.  Výkyvy v koncentracích uváděných makrosložek i celkové mineralizace podzemní vody 
závisí na podílu povrchové vody, který podzemní vodu nařeďuje. Chemický typ této vody je stejně jako u 
Jizery výhradně Ca-HCO3.  

Ve vrtech ve vzdálenosti 130-460 m od Jizery (V7, V8, V9, V10) je podíl říční vody výrazně nižší.  
Podzemní voda obsahuje vyšší podíl vápníku v rozsahu 40-252 mg/l a naopak se snižuje relativní obsah 
hydrogenuhličitanů (61-451 mg/l) ve prospěch síranů (45-257 mg/l), který místy nad hydrogenuhličitany 
převažuje.  Podzemní voda z této zóny má ale nižší relativní koncentrace síranů (obr 4.4). Zároveň se zvyšuje 
koncentrace dusičnanů. Místy se zvyšuje v podzemní vodě i obsah chloridů v blízkosti komunikací vlivem 
jejich zimní údržby (zejména vrt V9 nacházející se pod dálničním mostem). 

Podzemní vodu kvartérních sedimentů v Kochánkách charakterizuje chemismus podobný až totožný s 
podzemní vodou kolektoru C exploatovanou jímacími vrty P-8 až P-10. Obsah vápníku je 165-178 mg/l, 
koncentrace hydrogenuhličitanů je oproti podzemní vodě vrtů P-8 a P-10 mírně nižší v rozsahu 183-299 mg/l, 
koncentrace síranů jsou naopak vyšší v rozsahu 178-250 mg/l. Podzemní voda kvartérních sedimentů má 
vyšší obsah dusičnanů v rozsahu 19-28 mg/l než podzemní voda kolektoru Ca využívaná vrty P-8 a P-10. 
Přesto jsou obsahy dusičnanů podstatně nižší, než je obvyklé v podzemní vodě kvartérních sedimentů ve 
zbývající části studijního území. Výše uvedené naznačuje, že podzemní voda v kvartérním kolektoru 
v Kochánkách pochází převážně z odvodnění křídového kolektoru Ca jizerské souvrství, v menší míře pak z 
připovrchové zóny jizerského souvrství a kolektoru Cb. 

 

 
Obr. 4.3. Celková mineralizace podzemní vody kolektoru C v zájmovém území a jeho širším okolí 

datum 
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Obr. 4.4. Grafické zobrazení chemismu podzemních vod ve studovaném území. 

 
 

4.2. Průměrná doba zdržení vody v horninovém prostředí   
Střední doba zdržení podzemní vody byla modelována v programu LPMtracer založeném na stopovačích 

SF6 a tritiu a disperzním modelu s disperzním koeficientem mezi 0,03 a 0,3 (tab. 4.1). Aktivita tritia se měřila 
pomocí kapalinového scintilačního spektrometru TriCarb 3170 Tr/Sl (Canberra-Packard Company)  na  Univerzitě  
Karlově.  Aktivita tritia byla opravena na rozpad podle data vzorkování. Obsahy SF6 ve vzorcích podzemní vody 
byly analyzovány ve Spurenstofflabor (Německo). Z každého místa se odebraly dva vzorky podzemní vody do 
speciálních skleněných lahví hermeticky uzavřených v kovové nádobě. Obsah SF6 se měřil pomocí plynové 
chromatografie standardní metodou (IAEA 2006). Analytická chyba byla vyhodnocena jako nejistota ve výpočtu 
doby zdržení. Průměrná doba zdržení vody byla modelována za použití modelu Tracer LPM (Jurgens a kol. 2012). 
Disperzní model se používal pro interpretaci střední doby zdržení. Tabulka 4.1 obsahuje shrnutí stěžejních 
přirozených stopovačů a výsledků střední doby zdržení. 

Podzemní voda ve vrtech kvartérního kolektoru, které se nacházejí mezi řekou Jizerou a jímacím řadem, má 
dobu zdržení v intervalu 8 až 14 let. Podzemní voda kvartérního kolektoru bez příměsi vody z řeky má s jednou 
výjimkou průměrnou dobu zdržení mezi 15 a 27 lety. Kvartérní kolektor je dotován ve studovaném území převážně 



27 
 

z jizerského souvrství (kolektor C). Podzemní voda v připovrchové zóně jizerského souvrství (kolektor C 
s dominantním lokálním oběhem podzemní vody) má průměrnou dobu zdržení okolo 20 let, jak je 
zdokumentováno u vrtu V11.  

Jímací vrt P10 v kolektoru C, resp. Ca, jímající hlubší část tohoto kolektoru s regionálním oběhem podzemní 
vody, obsahuje binární směs, kde cca 50 % podzemní vody má dobu zdržení přibližně 20 let a zbytek má dobu 
zdržení přesahující 200 let. Průměrná doba zdržení v mělké připovrchové zóně a případně i kolektoru Cb jizerského 
souvrství je tedy 15 až 27 let a v případě hlubšího regionálního oběhu podzemní vody v kolektoru Ca obsahuje 
starší složku vody (vrt P10 – viz tab. 4.1).  

Stáří podzemní vody ve vrtu V2 odráží „zdánlivé stáří“ říční vody, neboť tento vrt je dle chemického složení 
dominantně (>90 %) dotován říční vodou. Je dobře známo, že ustálení rovnováhy rozpuštěných plynů mezi 
povrchovými toky drénujícími podzemní vodu a atmosférou je tak pomalé, že některé řeky mohou zachovat složení 
rozpuštěných plynů v podzemní vodě a vykazovat tak i výrazné zdánlivé stáří vody (Solomon a kol. 2015). Objem 
vody v nasycené zóně se může vypočítat jako násobek průměrné mocnosti nasycené zóny, pórovitosti a plochy 
zvodně. Toto bylo provedeno pro jednotlivá povodí jímacích řadů. Vydělením tohoto objemu intenzitou čerpání 
byla získána průměrná doba zdržení v nasycené zóně kolektoru. Vzhledem k tomu, že objemy podzemní vody v 
nasycené zóně kvartérního kolektoru jsou poměrně nízké v porovnání s intenzivním čerpáním, je průměrná doba 
zdržení v nasycené zóně kvartérního kolektoru krátká, od 0,3 do 0,5 roku pro skorkovský, kochánecký a benátecký 
řad a až 4 roky v případě sojovického řadu, kde je plošně rozsáhlejší kolektor.  

Krátká doba zdržení v nasycené zóně kvartérního kolektoru je v souladu s izotopovými studiemi Buzka a 
kol. (2006, 2012). Průměrná doba zdržení v kvartérním kolektoru je tedy zanedbatelná ve srovnání se střední dobou 
zdržení v kolektoru C jizerského souvrství. 

Objem vody na jednotkovou plochu povrchu nenasycené zóny kvartérního kolektoru se vypočítá jako 
násobek mocnosti nenasycené zóny a průměrného obsahu vody. Průměrná mocnost nenasycené zóny kvartérního 
kolektoru je na základě průzkumných a archivních vrtů 5,5 m. Obsah vody měřený v terénu byl 4,6 obj. % v 
písčitém štěrku. To znamená průměrně asi 250 mm vodního sloupce zachyceného v nenasycené zóně kvartérního 
kolektoru s výjimkou půdní zóny. Vydělením této hodnoty efektivními srážkami (52 mm/rok) je průměrná doba 
zdržení v nenasycené zóně kvartérního kolektoru asi 5 let. Existují náznaky, že v kvartérních náplavech dochází k 
preferenčnímu toku infiltrované vody makropóry (Buzek a kol. 2006) a tak část vody může procházet nenasycenou 
zónu mnohem rychleji, nicméně o to pomaleji se pak pohybuje zbylá voda v jemnozrnné hornině. 

 
Tab. 4.1.  Koncentrace vybraných přirozených stopovačů a průměrná doba zdržení podzemní vody   

zdroj objekt datum tritium 
(TU) 

SF6 (fmol/L) ± 
SD 

střední doba zdržení 
(roky) 

disperzní 
parametr 

příměs řeky V2 03.06.2015 6,5 2,5 ± 0,3 10 0,3 
příměs řeky V5 08.06.2015 7,3 2,2 ± 0,3  14 0,3 
příměs řeky V9 08.06.2015 6,2 2,3 ± 0,3 13 0,3 
 V10 03.06.2015 6,3 2,5 ± 0,3 10 0,3 
příměs řeky NV12 05.04.2011 5,9 2,2 ± 0,3 8 0,03 
převažuje kol. C V3 08.06.2015 6,8 0,9 ± 0,1 27 0,05 
převažuje kol. C V4 03.06.2015 6,7 1,3 ± 0,2 23 0,15 
převažuje kol. C V7 03.06.2015 7,8 1,3 ± 0,2 27 0,3 
převažuje kol. C B2 08.06.2015 - 2,1 ± 0,3 15 0,3 
převažuje kol. C NV13 08.06.2015 6,3 1,2 ± 0,2 19 0,03 
převažuje kol. C NV14 14.03.2011 6,9 2,1 ± 0,3 10 0,3 
pouze kol. C V11 03.06.2015 5,8 1,6 ± 0,2 20 0,15 
pouze kol. C P10 14.05.2015 4,5 0,8 ± 0,2 20 (50%); >200 

(50%) 
0,03 

Vysvětlivky: SD pro tritium, chyba měření ± 0,3 TU. 
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Predikce vývoje koncentrace dusičnanů 
Modelování vývoje koncentrací dusičnanů v podzemní vodě jímacích řadů v čase bylo provedeno v programu 

TracerLPM (US GS, Jurgens 2012). Pro potřeby modelování proběhlo nejdříve odstranění výrazných oscilací z dat, 
které mají frekvenci v řádu prvních let a amplitudu často 50 % maximální koncentrace dusičnanů v daném období. 
Reálné průběhy koncentrací dusičnanů naměřené v podzemní vodě jednotlivých jímacích řadů byly proto vyhlazeny 
devítiletým klouzavým průměrem. Devítiletý klouzavý průmer je dostatečně dlouhý pro odstranění několikaletých 
oscilací v obsahu dusičnanů díkym suchým obdobím ale zároveň dostatečně krátký aby byly zachovány 
v maximální možné míře trendy vývoje dusičnanů. Archivní i aktuální data z jímacích řadů poskytly Pražské 
vodovody a kanalizace, a.s. Dále v textu a obrázcích jsou již používány tyto vyhlazené koncentrace.  

Při modelování se měnily následující parametry:  

a) neznámé průběhy vstupní koncentrace dusičnanů ze zemědělské činnosti (vstupní funkce, obr. 4.5),  

b) střední doba zdržení modelu, velikost disperzního parametru modelu, 

c) zastoupení vody ovlivnění zemědělskou činností (tab. 4.2),  

a to tak dlouho, až bylo dosaženo shody s časovým průběhem skutečných (vyhlazených) hodnot koncentrací 
dusičnanů v podzemní vodě jímacích řadů. Kalibrací modelu tak byl upřesněn průběh koncentrace dusičnanů 
vstupující do systému ze zemědělské činnosti. Modelování počítalo s průběhem vstupních koncentrací 
dusičnanů odpovídající vývoji spotřeby minerálních N hnojiv v ČR v období 1950 až 2016 (vstupní funkce 3 
a 4). S použitím vstupních funkcí 3 a 4 se však nepodařilo získat dostatečnou shodu mezi skutečnými 
vyhlazenými daty a výsledky modelů. Byly proto postupně testovány další vstupní funkce zátěže dusičnany. 
Nakonec bylo dosaženo velmi dobré shody mezi naměřenými koncentracemi dusičnanů v podzemní vodě a 
modelem pro následující vstupní funkce: 

1) Pro skorkovský a sojovický řad vykázala nejlepší shodu naměřená data s modelem vstupní funkce 1 
s konstantní koncentrací dusičnanů v podzemní vodě 12 mg/l do roku 1965, poté se projevil skokový 
nárůst dusičnanů na 70 mg/l. Tato konstantní koncentrace setrvala do roku 1995 a další skokový nárůst 
dusičnanů na 140 mg/l nastal v roce 1995, který se ve výše uvedené konstantní koncentrace dusičnanů 
v podzemní vodě projevuje do současnosti. 

2) Pro kochánecký a benátecký řad vykázala nejlepší shodu naměřených dat s modelem vstupní funkce 
s konstantní koncentrací 12 mg/l v podzemní vodě do roku 1965, poté se projevil skokový nárůst 
dusičnanů na 70 mg/l. Dále tato konstantní koncentrace dusičnanů zde setrvává do současnosti, na 
rozdíl od předchozích dvou řadů bez dalšího nárůstu. 

Jedná se o zjednodušené vstupní funkce oproti realitě, nicméně dobře vystihující skutečný vývoj 
koncentrací dusičnanů v podzemní vodě analyzovaných jímacích řadů. Výsledky modelování naznačují, že 
v povodí jímacích řadů došlo k rychlejšímu zvyšování intenzity hnojení než v jiných oblastech ČR. Po roce 
1989 zde nedošlo k výraznému propadu hnojení po dostatečně dlouhou dobu, aby se tento propad projevil na 
průběhu koncentrací dusičnanů v podzemní vodě jímacích řadů. Dalším efektem, který může přispívat 
k zvýšení koncentrací dusičnanů podzemní vody v jímacích řadech, bylo snížení odběrů vody z jímacích 
řadů v letech 2001-2004 z 800 na 500 l/s. Tím se mohlo zvýšit zastoupení vod ze zázemí na úkor vody 
z břehové infiltrace. 

Vstupní funkce jsou vytvořeny pro povodí jímacích řadů jako celek (směs vody ze zemědělských, 
lesních a jiných ploch pro všechny jímací studny daného řadu dohromady). Zde uvedené maximální 
koncentrace dusičnanů v podzemní vodě jsou proto výrazně nižší, než nejvyšší naměřené koncentrace 
dusičnanů v podzemní vodě v okolí jímacích řadů (max. 250 mg/l) a skutečné koncentrace ve vstupních 
funkcích přímo pod zemědělskými pozemky jsou výrazně vyšší. Nicméně relativní průběh vstupních funkcí 
by měl být podobný. 
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Obr. 4.5. Různé varianty vstupu dusičnanů ze zemědělské činnosti použité při modelování - vstupní funkce. 
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Shoda skutečných vyhlazených dat s modelem je velmi dobrá zejména pro skorkovský a sojovický 
řad, kde model dobře reprodukuje zpomalení nárůstu koncentrace dusičnanů v podzemní vodě před rokem 
1995 a prudké zrychlení nárůstu po tomto roce (obr. 4.6 a 4.7). Tyto dva řady byly přitom předmětem studia. 
Pro srovnání bylo modelování provedeno i na kocháneckém a benáteckém řadu, kde je shoda mezi daty a 
modelem též poměrně dobrá (obr. 4.8 a 4.9). Modelování ukázalo, že v kocháneckém a benáteckém řadu 
nedošlo v posledních desítkách let k výraznému nárůstu dusičnanů v podzemní vodě ze zemědělské činnosti.  

Naopak v prostoru sojovického a skorkovského řadu je z modelování zřejmé, že přínos dusičnanů ze 
zemědělské činnosti v devadesátých letech narostl zhruba na dvojnásobek oproti situaci před rokem 1989 a 
oproti současnému stavu v prostoru kocháneckého a benátského řadu. Stojí za zmínku, že rozsáhlé oblasti 
v okolí sojovického a skorkovského řadu jsou intenzivně zemědělsky využívány nejen na kvartérních 
náplavech v nivě řeky, ale i v okolí na horninách jizerského souvrství. Údolí řeky zde není hlouběji zaříznuto 
a svahy jsou poměrně ploché. Proto je možné zavlažování a intenzivní zemědělská činnost i v širokém okolí 
říční nivy. Naproti tomu v okolí kocháneckého a benátského řadu je zejména západní strana údolí Jizery 
strmá a plošina nad údolím Jizery je již natolik vysoko, že na ní nejsou vedeny zavlažovací systémy. Lze tak 
očekávat nižší intenzitu hnojení a tím i nižší koncentrace dusičnanů unikajících z půdy do kolektoru 
jizerského souvrství u těchto dvou severních řadů. 

Modelování ukázalo, že střední doba zdržení dusičnanů v kolektorech se pohybuje mezi 10 a 18 lety  
jak ukazuje tabulka č. 4.2 a doba zdržení klesá směrem od sojovického řadu proti proudu Jizery. 
V jednotlivých řadech je velmi různé zastoupení vody s vysokým obsahem dusičnanů (tab. 4.2). 
V sojovickém řadu tvoří voda s vysokým obsahem dusičnanů v dlouhodobém průměru 35 %, v skorkovském 
80 %, v kocháneckém jen 15 % a v benátském 37 %. Zbylá voda má průměrnou koncentraci dusičnanů na 
úrovni přirozeného pozadí okolo 12 mg/l nebo nižší a jedná se o vodu řeky Jizery, nebo denitrifikovanou 
vodu, případně starou vodu z jizerského souvrství (kolektor C). Díky výrazné příměsi vody s nízkou 
koncentrací dusičnanů je průběh koncentrací dusičnanů v dlouhodobém měřítku v jednotlivých řadech velmi 
různý a ze stejného důvodu může koncentrace dusičnanů v podzemní vodě jímacích řadů klesat pod úroveň 
koncentrace ve vstupní funkci. 

 
Tab. 4.2. Parametry získané z modelování, odpovídající ideální shodě s vyhlazenými změřenými daty 

Řad sojovický skorkovský kochánecký benátecký 
střední doba zdržení dusičnanů v kolektoru (roky) 18 15 13 10 
zastoupení vody ze zemědělské činnosti v jímacím 

řadu (%) 35 80 15 37 

zastoupení vody s pozaďovou koncentrací dusičnanů 
(12 mg/l) v řadu (%)* 65 20 85 63 

Vysvětlivky: *voda řeky Jizery, denitrifikovaná voda nebo voda s vysokou dobou zdržení z jizerského souvrství 
(kolektor C) 

 
Modelování budoucího vývoje koncentrací dusičnanů v podzemní vodě jímacích řadů bylo 

provedeno pro dva scénáře vstupu koncentrací dusičnanů ze zemědělské činnosti: 

1) Okamžitý pokles koncentrace dusičnanů na vstupu ze 140 mg/l (sojovický a skorkovský řad), resp. ze 
70 mg/l (kochánecký a benátecký řad) na 28 mg/l v roce 2020 a trvalé udržení takto nízké 
koncentrace. Tento model odpovídá drastickému snížení úniku dusičnanů ze zemědělské činnosti ze 
současných cca 40-50 kg N/ha na 10 kg N/ha. Taková varianta je idealistická a vyžadovala by velmi 
tvrdé dodržování všech opatření ze strany zemědělců, s dopady na výnosy a ekonomiku podniků.  

2) Varianty, kdy nedojde k žádné změně současného úniku dusičnanů ze zemědělské činnosti (stav se 
tedy nezlepší, ale ani nezhorší). Tato varianta však nezohledňuje nejhorší možný scénář, protože úniky 
hnojiv a jejich transport do podzemní vody se mohou v budoucnu i výrazně zvyšovat vzhledem 
ke stále se zvyšující spotřebě dusíkatých hnojiv v rámci ČR. 
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 Grafické výsledky modelování za předpokladu scénáře 1 a tedy výrazného poklesu vstupu dusíku 
v hnojivech v celé ploše hydrogeologického povodí (kvartérní kolektor a  jizerské souvrství – C) ukazují 
obrázky 4.6 až 4.9.  
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Zelené body představují skutečné koncentrace dusičnanů v podzemní vodě jímacího řadu vyhlazené 9letým klouzavým 

průměrem po odstranění oscilací v koncentraci. Fialová linie zobrazuje modelový průběh koncentrací dusičnanů 
v podzemní vodě v jímacím řadu, černě je vstup dusičnanů do systému vyhovující naměřeným datům. Černá linie mimo 

obrázek znázorňuje vstup dusičnanů přesahující uvedenou hranici. 

Obr. 4.6. Vývoj koncentrací dusičnanů v podzemní vodě sojovického jímacího řadu.  
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Zelené body představují skutečné koncentrace dusičnanů v podzemní vodě v jímacím řadu vyhlazené 9letým 

klouzavým průměrem po odstranění oscilací v koncentraci. Červená linie zobrazuje modelový průběh koncentrací 
dusičnanů v podzemní vodě v jímacím řadu, černě je vstup dusičnanů do systému vyhovující naměřeným datům. Černá 

linie mimo obrázek vyjadřuje vstup dusičnanů přesahující uvedenou hranici. 

Obr. 4.7. Vývoj koncentrací dusičnanů v podzemní vodě skorkovského jímacího řadu.  
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Zelené body představují skutečné koncentrace dusičnanů v podzemní vodě v jímacím řadu vyhlazené 9letým 

klouzavým průměrem pro odstranění oscilací v koncentraci. Oranžová linie zobrazuje modelový průběh koncentrací 
dusičnanů v podzemní vodě v jímacím řadu. Černě je vstup dusičnanů do systému vyhovující naměřeným datům. Černá 

linie mimo obrázek znázorňuje vstup dusičnanů přesahující uvedenou hranici. 

Obr. 4.8. Vývoj koncentrací dusičnanů v podzemní vodě  kocháneckého jímacího řadu.  
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Zelené body představují skutečné koncentrace dusičnanů v podzemní vodě v jímacím řadu vyhlazené 9letým 

klouzavým průměrem po odstranění oscilací v koncentraci. Zelená linie zobrazuje modelový průběh 
koncentrací dusičnanů v podzemní vodě v jímacím řadu. Černě je vstup dusičnanů do systému vyhovující 

naměřeným datům. 

Obr. 4.9. Vývoj koncentrací dusičnanů v podzemní vodě benátského jímacího řadu.  
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Obrázky 4.10 až 4.12 ukazují výsledky modelování vývoje koncentrací dusičnanů v podzemní vodě za 
předpokladu scénáře 2 a tedy bez změn oproti současné úrovni hnojení pro sojovický a skorkovský řad (140 
mg/l), kochánecký a benátecký řad (70 mg/l).  
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Zelené body představují skutečné koncentrace dusičnanů v podzemní vodě vyhlazené 9letým klouzavým průměrem pro 
odstranění oscilací v koncentraci. Fialová linie zobrazuje modelový průběh koncentrací dusičnanů v podzemní vodě 

v jímacím řadu, černě je vstup dusičnanů do systému vyhovující naměřeným datům. Černá linie mimo obrázek 
znázorňuje vstup dusičnanů přesahující uvedenou hranici. 

Obr. 4.10. Vývoj koncentrací dusičnanů v podzemní vodě sojovického jímacího řadu. 
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Zelené body představují skutečné koncentrace dusičnanů v podzemní vodě vyhlazené 

9letým klouzavým průměrem pro odstranění oscilací v koncentraci. Červená linie zobrazuje modelový průběh 
koncentrací dusičnanů v podzemní vodě v jímacím řadu. Černě je vstup dusičnanů do systému vyhovující naměřeným 

datům. Černá linie mimo obrázek znázorňuje vstup dusičnanů přesahující uvedenou hranici. 

Obr. 4.11. Vývoj koncentrací dusičnanů v podzemní vodě skorkovského jímacího řadu. 
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Zelené body zobrazují skutečné koncentrace dusičnanů v podzemní vodě vyhlazené  

9letým klouzavým průměrem pro odstranění oscilací v koncentraci.  
Oranžová linie zobrazuje modelový průběh koncentrací dusičnanů v podzemní vodě v jímacím řadu, černě je vstup 

dusičnanů do systému vyhovující naměřeným datům. Černá linie mimo obrázek znázorňuje vstup dusičnanů přesahující 
uvedenou hranici. 

Obr. 4.12. Vývoj koncentrací dusičnanů v podzemní vodě kocháneckého jímacího řadu.  
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Zelené body představují skutečné koncentrace dusičnanů v podzemní vodě vyhlazené 

9letým klouzavým průměrem pro odstranění oscilací v koncentraci. Zelená linie zobrazuje modelový 
průběh koncentrací dusičnanů v podzemní vodě v jímacím řadu, černě je vstup dusičnanů do systému 

vyhovující naměřeným datům. 

Obr. 4.13. Vývoj koncentrací dusičnanů v podzemní vodě benátského jímacího řadu. 
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4.3. Dlouhodobý vývoj koncentrací dusičnanů v podzemní vodě jímacích řadů  
V posledním roce řešení projektu byla provedena rozsáhlá rešerše chemických analýz vody v 

archivu vodárny Káraný. Koncentrace dusičnanů, chloridů a některých dalších chemických složek v 
podzemní vodě jímacích řadů jsou k dispozici v kontinuální řadě v měsíčním kroku od roku 1966. Pro 
období 1919-1945 existují pouze ojedinělé údaje a mezidobí je zcela bez údajů.  

Dlouhodobý trend koncentrací dusičnanů v podzemní vodě v jednotlivých jímacích řadech má 
podobný průběh (obr. 4.3). V letech 1920 a 1940 byl obsah dusičnanů v podzemní vodě obecně ≤ 10 
mg/l. Koncentrace dusičnanů v podzemní vodě vzrostla v období 1973-1980 na všech jímacích řadech. 
Mezi lety 1980 a 1998 obsah dusičnanů v podzemní vodě značně osciloval, ale nebyl pozorován žádný 
dlouhodobý rostoucí ani klesající trend, a to ani pro minimální nebo maximální koncentrace. Po roce 
2000 je pro sojovický a skorkovský jímací řad evidentní další vzrůstající trend, a to na rozdíl od 
kocháneckého a benáteckého řadu, kde takový nárůst vidět není. Podobně stále vzrůstají koncentrace 
dusičnanů v Anglii a ve Walesu, a to navzdory úsilí snížit zatížení hnojivy (Wang a kol. 2016). 

  

 
Obr. 4.3. Dlouhodobý trend dosahů dusičnanů  v podzemní vodě v jednotlivých jímacích řadech za 

období 1966-2017. Koncentrace dusičnanů a chloridů v jímacích řadech byly vyhlazeny 
11měsíčním klouzavým průměrem. Klouzavý průměr byl volen pro odstranění 
krátkodobých oscilací daných např povodňovými jevy, změnou čerpání apod. 

  
Tab. 4.3. Přehled studní v jednotlivých jímacích řadech (Křivánek a Kněžek 2001)  

Název jímacího 
řadu 

číslo studny vzdálenost od řeky 
m 

maximální čerpané množství  
podzemní vody 

l/s 
sojovický 86-219 330-380 230 
skorkovský 227-299 150-295 100 
předměřický 691-700 40-50 20 

 
 
Maxima a minima dusičnanů rozpuštěných v podzemní vodě se vyskytují současně ve všech 

jímacích řadech. Maximální koncentrace dusičnanů v podzemní vodě byly dosaženy v letech 1967, 
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1978, 1981-1982, 1987, 1988, 1994, 1996, 2002, 2006, 2011 a 2013.  Maximální koncentrace dusičnanů 
v podzemní vodě jsou často téměř dvojnásobné v porovnání s jejich minimální koncentrací v daném 
jímacím řadu ve stejném časovém období. Maxima a minima koncentrací dusíčnanů v podzemní vodě 
byla zjištěna ve stejném čase ve všech jímacích řadech v délce 22 km podél řeky Jizery. Proto lze 
předpokládat existenci regionálního faktoru, který tyto oscilace koordinuje. Časová oscilace obsahu 
dusičnanů je v podzemní vodě běžná, jak uvádí Wang a kol. (2016). 

Dlouhodobý vývoj koncentrací chloridů v podzemní vodě se obecně shoduje s vývojem 
koncentrací dusičnanů. Pearsonův korelační koeficient mezi koncentracemi dusičnanů a chloridů v 
podzemní vodě pro jednotlivé jímací řady je 0,63-0,84. Vysoká korelace mezi koncentracemi dusičnanů 
a chloridů vylučuje denitrifikaci jako proces zodpovědný za oscilaci koncentrací dusičnanů v podzemní 
vodě (Canter 1997). 

V letech 1938-1940 a 2004-2016 byly odebírány vzorky podzemní vody z jednotlivých jímacích 
studní a analyzovány vybrané složky, což umožňuje porovnat koncentrace dusičnanů, chloridů a dalších 
složek před používáním minerálních hnojiv datovaného od 50. let dvacátého století. Lze tak porovnat 
chemické složení podzemní vody po cca 75 letech. 

V letech 1938-1940 dosahovaly průměrné koncentrace dusičnanů v podzemní vodě dle archivních 
analýz vody ze studní č. 170-300 (hornosojovický a skorkovský řad) v zemědělsky intenzivně 
využívaných územích 15-20 mg/l. Jednotlivé studny měly v podzemní vodě maximální koncentraci 
dusičnanů až 40 mg/l (obr. 4.4), což představuje situaci před rozšířeným používáním minerálních 
hnojiv. 

V roce 2013 byly koncentrace dusičnanů v podzemní vodě ve studnách č. 170-300 v průměru 104 
mg/l, s maximální koncentrací až 200 mg/l. Koncentrace dusičnanů se tak za 75 let výrazně zvýšila. 
Zvýšení koncentrací dusičnanů v podzemní vodě je však nerovnoměrně rozloženo. Nejvyšší nárůst 
koncentrací dusičnanů v podzemní vodě je mezi studnami č. 170-300, tedy v hornosojovickém a 
skorkovském jímacím řadu. Obrázek 4.4 ukazuje podstatnou změnu obsahu dusičnanů v podzemní vodě 
v období 2013-2016 v jednotlivých studnách. 

 
 

 
Obr. 4.4. Koncentrace dusičnanů v letech 1940, 2011 a 2016 v jednotlivých studních (nahoře) a 

srovnání s průměrným podílem říční vody vypočtené z koncentrací vápníku (dole). 
Zároveň  je  patrné, že  vysoké   zastoupení  říční  vody  je v  oblastech umělé  infiltrace a 

v místech jezů, kde říční voda infiltruje do kvartérního kolektoru. 
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5. Proudění podzemní vody  
 

5.1. Koncepce modelu proudění podzemní vody 
Modelové území pokrývá oblast hydrologických a hydrogeologických povodí dolního toku Jizery od 

Předměřic po soutok s Labem v Káraném. V modelovém řešení je simulován oběh podzemní vody 
v kolektoru kvartérních sedimentů a kolektoru jizerského souvrství C stáří středního turonu. Vzhledem 
k zaměření projektu není v modelovém řešení zahrnut kolektor cenomanských sedimentů A. Součástí 
modelového území jsou sojovický a skorkovský jímací řad, předměřické křídlo a komplex umělé infiltrace. 
Drenážní bázi tvoří Labe, Jizera, Vlkava a Mlynařice. 

Doplňování zásob podzemní vody je zadáno plošně v celém území pomocí srážkové infiltrace  
a v prostoru komplexu umělé infiltrace také infiltrací povrchové vody z vsakovacích van. Významnou 
složkou vodní bilance dané oblasti je dotace vody do horninového prostředí břehovou infiltrací z Jizery. 
 

5.2. Vymezení a diskretizace modelového území 
Plocha rozšířeného modelového řešení je 15x10 km, resp. 150 km2. Plocha je diskretizována do 

pravidelných čtvercových elementů o straně 40 m. Vertikálně se prostor matematického modelu rozděluje do 
dvou vrstev reprezentujících kolektory kvartéru a turonu. Obě modelové  vrstvy jsou průběžné v celé ploše 
modelu. V oblasti mimo výskyt kvartérních sedimentů (zázemí kvartéru, výchozy jizerského souvrství) 
reprezentuje 1. modelová vrstva svrchní rozvolněnou část kolektoru jizerského souvrství C s vyšší 
propustností - připovrchová zóna -  v porovnání s nižší propustností kolektoru C ve 2. modelové vrstvě. 

Strop 1. modelové vrstvy je tvořen terénem. Průběh povrchu modelového území byl konstruován za 
použití dostupného digitálního modelu terénu a digitalizovaných vrstevnic. Báze 1. modelové vrstvy je 
v prostoru výskytu štěrkopísků tvořena bází kvartérního kolektoru interpolovanou z vrtné dokumentace a 
izolinií báze kvartéru konstruovaných pro oblast umělé infiltrace.  

V prostoru výchozů kolektoru jizerského souvrství (zázemí kvartéru) je báze 1. modelové vrstvy 
interpolována s ohledem na úroveň terénu a celkovou mocnost tohoto kolektoru (skutečná mocnost svrchní 
rozvolněné části není známa, lze ji však předpokládat v řádu jednotek až prvních desítek metrů). 

Báze 2. modelové vrstvy je konstruovaná z izolinií báze kolektoru jizerského, případně svrchní části 
bělohorského souvrství. Směrem od severu k jihu (k Labi) tento kolektor vykliňuje a podzemní voda 
z hlubšího oběhu je drénována přes kvartérní sedimenty, respektive do nich natéká. 
 

5.3. Kalibrace a verifikace modelu 
Vzhledem k významnému ovlivnění režimu proudění podzemní vody provozem komplexu umělé 

infiltrace a hladinou v Jizeře nedochází k ustálení hladin podzemní vody v zájmovém území. Sestavený 
model byl proto kalibrován a ověřen na několik odlišných hydraulických situací: 

• pro průměrné a zvýšené úrovně hladiny vody v Jizeře,  
• pro průměrné, maximální a minimální (včetně úplné odstávky) odběry podzemní vody v období let 

2012-2016, 
• pro průměrné, minimální a maximální napouštění van a odběrů podzemní vody z komplexu umělé 

infiltrace.  

 

V následující tabulce je uveden přehled průměrného využití jímacího území pro jednotlivá simulovaná 
období. 
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Tab. 5.1.  Přehled celkového napouštění a odběrů vody pro jednotlivé modelové stavy 

napouštění/odběry ozn. průměr 
prosinec 2011 

průměr 
2012-2013 

odstávka září 
2013 

průměrný 
optimální provoz 

odběry břehová infiltrace 

SOJ 109,0 162,6 190,0 160,0 

SKORK 50,0 52,0 65,0 50,0 

PŘEDM 17,0 13,0 16,0 15,0 

napouštění infiltračních 
van 

FV1 94,9 119,9 0,0 150,0 

FV2 181,9 216,3 0,0 260,0 

FV1+2 276,9 336,2 0,0 410,0 

odběry v komplexu UI R 248,8 340,0 0,0 410,0 
Vysvětlivky: FV1 – infiltrační vany VN1 až VN4; FV2 – infiltrační vany VN5 až VN14 

 

 
Obr. 5.1.  Modelové izolinie a směry proudění podzemní vody v zájmové oblasti – při odběrech ze všech 

řadů a za normální úrovně hladiny v Jizeře   
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Obvyklý režim proudění podzemní vody při průměrných odběrech ze všech jímacích řadů a za normální 
úrovně hladiny vody v Jizeře dokumentují hladiny a směry proudění podzemní vody na obrázku č. 5.1. V režimu 
průměrných odběrů vody z jímacích řadů přitéká podzemní voda k řadům ze zázemí řadů a břehovou infiltrací 
z Jizery (přítoky podzemní vody z hlubších vrstev nejsou na izoliniích hladin patrné). Sklony hladin podzemní 
vody i směry jejího proudění dominantně ovlivňuje velikost realizovaných odběrů podzemní vody. Při odstávce 
jímacího řadu z provozu naopak voda ze zázemí řadu proudí přirozeně kolektorem kvartérních sedimentů do 
Jizery. Při vyšších vodních stavech v Jizeře dochází ke zvýšení nátoku povrchové vody z Jizery do 
kvartérního kolektoru a ke snížení podílu čerpané podzemní vody přitékající do prostoru jímacích řadů ze 
zázemí (při transportu kontaminantu podzemní vodou dochází při této situaci ke snížení jeho koncentrace 
naředěním vody přitékající ve směru od povrchového toku). Po odeznění zvýšeného vodního stavu v toku 
dochází v oblasti skorkovského řadu ke zpětné drenáži infiltrované vody z Jizery (při aktuálně průměrných 
odběrech je břehová infiltrace u tohoto řadu minimální). V prostoru sojovického řadu, kde jsou větší odběry 
podzemní vody, ke zpětné drenáži podzemní vody do Jizery nedochází a veškerá infiltrovaná voda je 
postupně odčerpána jímacím řadem. 

 

6. Účelové mapy 
 
Účelové mapy přehledně zobrazují jak hydrogeologické poměry studijního území a jeho okolí, 

generelní směry proudění podzemní vody v akumulaci kvartérních sedimentů se studňovými  řady, tak i 
přítoky podzemní vody z oblasti křídových hornin a využití území.  Výše uvedené mapy graficky zobrazují 
širší souvislosti, které ovlivňují mimo jiné kvalitu podzemní vody jímacích řadů. 

 
Mapa využití území mezi Předměřicemi nad Jizerou – Lipníkem – Ostrou a Čelákovicemi (Kadlecová  

a Grundloch  2016) – tato účelová mapa obsahuje na zjednodušeném topografickém podkladu plochy využití 
území rozděleného do 11 kategorií podle způsobu jejich využívání a funkce, ochranná pásma vodních zdrojů, 
hranici CHOPAV Severočeská křída, rozsah kvartérních fluviálních sedimentů, jímací objekty, monitorovací 
objekty provozovatele jímacího území Káraný, monitorovací vrty státní pozorovací sítě podzemních vod 
ČHMÚ, orografická rozvodí a hranici modelového území (příloha 1). 

Tato účelová mapa poskytuje informace o využití území v modelovém území, které zahrnuje i 
hydrogeologické povodí studňových jímacích řadů mezi Sojovicemi a Předměřicemi a situaci v širším okolí 
obce Stratov. Mapa dokumentuje zastoupení orné půdy z 63 % v hydrogeologickém povodí detailně 
studovaných jímacích řadů a je jedním z podkladů pro úpravu způsobu hospodaření, který by vedl ke snížení 
kontaminace podzemních vod dusíkatými látkami. 

Pro tvorbu výše uvedené syntetické mapy byly použity vektorové vrstvy ve vlastnictví ČGS a vrstvy 
z veřejně dostupných webových zdrojů CENIA a HEIS. Podklady ze zdrojů CENIA  byly agregací pro účely 
tohoto projektu zjednodušeny. 

 
Geologická mapa území mezi Předměřicemi nad Jizerou – Lipníkem – Ostrou a Čelákovicemi 

(Kadlecová a kol.  2016)  – na zjednodušeném topografickém podkladu zobrazuje geologickou situaci 
modelového území, sedm půdních druhů, orografická rozvodí, jímací objekty, monitorovací a jímací vrty 
vodárny Káraný, monitorovací vrty státní pozorovací sítě podzemních vod ČHMÚ, rozsah 
hydrogeologického povodí studňových řadů mezi Sojovicemi a Předměřicemi, směry proudění podzemní 
vody v zastoupených kolektorech v rozsahu modelového území (příloha 2). Účelová geologická mapa 
zobrazuje generelní směry proudění podzemní vody z oblasti křídových a kvartérních fluviálních sedimentů 
v modelovém území. 
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Podkladem pro tvorbu účelové geologické mapy s hydrogeologickými informacemi se staly 
geologické vrstvy ČGS, dílčí výstupy hydraulického modelu spoluřešitele PROGEO, s.r.o., část tematické 
vrstvy BPEJ poskytnuté MZe nositeli projektu Výzkumnému ústavu rostlinné výroby, v.v.i. 

 
Hydrogeologická mapa území mezi Předměřicemi nad Jizerou a Sojovicemi (Kadlecová a kol. 2016) 

zobrazuje barevnou škálu mocnosti zvodnění kvartérních fluviálních sedimentů včetně izolinií mocnosti 
zvodnění v metrech podél toku Jizery mezi Sojovicemi a Předměřicemi, zjednodušenou geologickou situaci 
studovaného území, studňové jímací řady, monitorovací objekty vodárny Káraný, monitorovací vrty státní 
pozorovací sítě podzemních vod ČHMÚ, izolinie hladiny podzemní vody v kolektoru kvartérních fluviálních 
sedimentů a připovrchové zóny křídových sedimentů a směry proudění podzemní vody (příloha 3). 

Hydrogeologická mapa poskytuje informace o mocnosti zvodnění v prostoru kvartérních fluviálních 
sedimentů, kde se nachází studňové jímací řady, včetně směrů proudění podzemní vody jak v oblasti 
kvartérních fluviálních sedimentů tak přilehlých křídových sedimentů. Výše uvedené informace jsou zásadní 
zejména pro šíření plošné difúzní kontaminace z intenzivního obdělávání orné půdy směrem k jímacím 
studním. 

Podklad pro tvorbu hydrogeologické mapy tvořily geologické vrstvy, průměrné hladiny podzemní 
vody ve studovaném území včetně jeho bezprostředního okolí a mocnost nesaturované zóny zpracované pro 
hydraulický model proudění podzemní vody ve studijním území a jeho okolí.  

 

7. Rizikové agrotechnické faktory  
 
V oblasti rozšíření kvartérních fluviálních sedimentů, stejně jako ve studijním území se zpravidla 

vyskytují střední a lehké písčité půdy. Při zemědělském hospodaření na těchto půdách dochází k únikům 
dusíku, který se postupně dostává do podzemní vody a dlouhodobě snižuje její kvalitu.  

7.1. Obsah minerálního dusíku v půdě 
Cílem projektu bylo studium zdrojů a příčin úniku dusíkatých látek do podzemní vody, a proto se 

zabýval monitorováním obsahu minerálního dusíku v půdě (Nmin = N03-N + NH4-N). Obsah Nmin byl 
sledován na podzim, před nástupem zimy, na počátku jara a po sklizni v letech 2013-2016 ve vzorcích půdy 
odebraných po 30 cm vrstvách až do hloubky 120 cm. S využitím dostupných údajů o hospodaření a údajů o 
obsahu dusíku v biomase plodin z monitorovaných pozemků byla vypočtena bilance dusíku. Porovnání 
množství dusíku exportovaného z pole v produkci (ať již z pozorovaných nebo referenčních výnosů) 
ukazuje, že pouze u česneku, ředkviček (část méně kvalitní produkce ale zůstává na poli) a petržele 
dosahuje odběr dusíku výše limitu hnojení (Klír a Haberle 2017, Nařízení vlády č. 235/2016 Sb., kterým se 
mění nařízení vlády č. 262/2012 Sb., o stanovení zranitelných oblastí a akčním programu, ve znění 
pozdějších předpisů). U ostatní zeleniny, brambor a pšenice vypočtený odběr dusíku (export) nedosahuje 
ani poloviny limitu, který odpovídá potřebě pro referenční výnos, tj. vysoký výnos, který není vždy v daných 
podmínkách dosažen. 

U většiny zeleniny je výpočet bilance značně nespolehlivý, pěstitelé nemají přesné údaje o hmotnosti 
biomasy exportované z pozemků. Při využití všech opatření je možné za cenu vyšších nákladů v průměru 
snížit přebytek o několik desítek kilogramů dusíku na hektar. Na jednotlivých pozemcích se ale bude 
bilance nutně pohybovat v širokém rozmezí, v závislosti na sledu pěstovaných druhů plodin. Samotná 
redukce intenzity, dávek dusíku, s očekávaným zachováním nebo mírným poklesem výnosů je možná jen 
při optimalizaci ostatních agrotechnických faktorů. 

Radikálním řešením je změna struktury plodin. Ale například i vyšší podíl obilnin by na těchto 
středních a lehkých půdách nutil pěstitele k dosažení vyšších výnosů a kvality za použití hnojení a příp. i 
závlahy. 
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Na základě hydrogeologického vymezení kritických zón v širším zázemí infiltrační oblasti jímacích 
studní byly provedeny další odběry půd na pozemcích v Kačově a Benátkách n. J., kde však nebyl 
monitorován obsah Nmin v půdě. Pozemky v uvedených oblastech jsou většinou na lehkých hlinito-
písčitých a písčito-hlinitých půdách s písčitým podorničím, často s vysokým podílem skeletu. Pro specifické 
podmínky jako záhřevnost, snadné zpracování na jaře a při sklizni produkce, jsou využívány pro pěstování 
(velmi) raných brambor, často i po sobě a s využitím nastýlacích folií, a širokého sortimentu zelenin. Všechny 
plochy jsou pod závlahou. Vzhledem k půdním podmínkám zde existují předpoklady vysokého rizika 
vyplavení nitrátů při nasycení půdy vodou v případě vyšších srážek. 

Zranitelnost půdy, která byla kvantifikována na základě zrnitostního složení vrstev ornice a 
podorničí včetně obsahu skeletu zvyšuje rizikovost agrotechnických postupů. Zrnitostní složení odpovídá 
vodní kapacitě vrstev půdy (vypočtené pomocí pedotransferových funkcí), která je měřítkem rizika 
vyplavení. Nižší schopnost zadržení vody a rychlejší infiltrace se vyskytuje u písčitých a kamenitých 
půd (Haberle a kol. 2016a, Svoboda a kol. 2017). 

 

7.2. Variabilita půdních podmínek – riziko ztrát  dusíku a možná agrotechnická řešení 
Jak je podrobně popsáno v kapitole 3 a 4, zájmové území se vyznačuje výraznou variabilitou půdních 

podmínek, která se projevuje i v rámci jednotlivých pozemků. Tato heterogenita představuje v zájmové oblasti 
dosud zcela nevyužitou významnou možnost redukce ztrát dusíku vyplavením a také potenciál pro snížení 
závlahových dávek (zvýšení efektivnosti).   

V kořenové zóně plodin, která má u jednoletých druhů rozsah maximálně do hloubky 150-200 cm, se tato 
variabilita projevuje v rozdílném zrnitostním složení ornice a především podorničních vrstev (pod 25-30 cm). 
Rozdíly v obsahu jílovitých částic (< 0,01 mm), které z velké míry určují fyzikálně-chemické vlastnosti půdy, 
přesahují u řady pozemků 100 %. Tomu odpovídá vyšší nebo nižší obsahu částic písku se zrnitostí 0,25-2,0 mm. 
Vysokou heterogenitu ilustrují výsledky z pozemku v Kochánkách, v bezprostřední blízkosti jímacích řadů (obr. 
7.1 a 7.2). Obsah jílovitých částic v podorničí v hloubce 30-60 cm se na 21 bodech odběrového gridu pohyboval 
v rozsahu 6,7-37,1 % z jemnozemě (zrnitost 0-2 mm) a obsah písku byl od 1,6 % do 67,9 % (obr. 7.9). Vyšší 
obsah písku je často doprovázen vysokým podílem skeletu (> 2,0 mm), který dále snižuje vodní kapacitu půdy a 
zvyšuje rychlost průsaku vody. 

 

 
Obr. 7.1. Foto jímací řad u obce Kochánky (Haberle 2017) 
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Obr. 7.2 Pozemek v blízkosti řady jímacích studní u obce Kochánky, mapa pedologického průzkumu. 

 
 

 
 

Obr. 7.3. Zrnitostní složení podorniční vrstvy (30-60 cm) na 21 bodech pozemku v Kochánkách 
 

Tyto rozdíly v zrnitostním složení (obr. 7.3) mají výrazný dopad na obsah dostupných živin, humusu a 
půdní reakci. Například obsah Cox v ornici a podorničí se na uvedeném pozemku v Kochánkách pohyboval od 
0,58  do 1,56 % a od 0,13 do 1,46 %. Obsah přístupných živin v ornici byl v rozsahu 59-162 mg P/kg, 70-250 
mg K/kg, 1 573-6 205 mg Ca/kg a 77-169 mg Mg/kg. Současně se zrnitostí a obsahem humusu se mění další 
vlastnosti půdy jako její teplota, výpar vody nebo rychlost rozkladu organické hmoty. 

Zrnitost půdy spolu s podílem skeletu a obsah humusu mají přímý vztah ke schopnosti půdy zadržet vodu 
a většinou i k rychlosti průsaku vody, jak bylo prokázáno v četných studiích o pedotransferových funkcích. 
Například na základě výpočtu s Novotného et al. (2000) se polní vodní kapacita  podorniční vrstvy 
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v Kochánkách pohybovala od 13,2 do 33,9 % obj., což představuje rozdíl až 60 mm vody v 30centimetrové 
vrstvě.  Ve skutečnosti je rozdíl ještě větší, protože uvedené hodnoty nezohledňují odlišný podíl skeletu. 

Uvedená variabilita půdních vlastností má silný vliv na růst a výživu rostlin, zásobu půdní vláhy a 
rychlost vyčerpání dostupné vody z kořenové zóny. Současně s klesající schopností vrstev kořenové zóny 
zadržet vody narůstá riziko průsaku vody s ionty živin, především nitrátů a iontů draslíku, vápníku, hořčíku, síry 
a některých mikroprvků. Kombinace menšího odběru dusíku plodinami v důsledku horšího růstu, především 
v případě sucha, znamená zvýšené množství reziduálního dusíku právě na částech pozemku, kde jsou podmínky 
pro vyplavení. Závlaha do určité míry snižuje dopad heterogenity půdy, ale při použití stejné paušální závlahové 
dávky na celém pozemku nebo v souběhu se silnými srážkami se riziko vyplavení zvyšuje.  

Rozdíly v uvedených vlastnostech půdy se zřetelně projeví, kromě rychlosti růstu, odlišným dopadem 
sucha na porost, v místech s nižší PVK dochází k předčasné ztrátě listové plochy a zasychání rostlin (obr. 7.4).  
Pozorování nezavlažovaných plodin (pšenice, hrách, cukrovka) na některých pozemcích v zájmové oblasti 
prokázalo systematický vliv půdní variability na porost plodin. Zasychání rostlin nepřímo indikuje půdní rozdíly 
v rozsahu pouhých několika decimetrů a potenciálně umožňuje přesnější mapování heterogenity než standardní 
postupy vzorkování pozemků v systému precizního zemědělství. Například vztah růstu (biomasy rostlin) a 
diskrimince 13C na místech s odlišnou zrnitostí jasně prokazuje vliv sucha (obr. 7.5). Podmínkou využití je 
potvrzení systematického vztahu mezi charakteristikou rostlin (růst, výška rostlin, výnos, listová plocha, teplota) 
a znaky půdy (kořenové zóny).  

 Obr. 7.4. Dopady sucha na pšenici v roce 2015 a na cukrovku v roce 2016 na pozemku v Kochánkách  

 

 

 

Obr. 7.5. Vztah PVK  podorniční vrstvy (30-60 cm), růstu a diskriminace 13C rostlin hrachu na pozemku 
v Kochánkách. 

 



44 
 

Uvedené dopady ukazují na nevyužité možnosti významně redukovat ztráty dusíku vyplavením nitrátů. 
Systémy precizního zemědělství, tj. přizpůsobení agrotechnických operací prostorové variabilitě půdních 
podmínek a stavu porostu, se zaměřují především na variabilní hnojení dusíkem, fosforen a draslíkem, případně 
vápnění, aplikaci herbicidů apod. Aplikační zóny mají většinou plochu stovek čtverečních metrů, což je pro dané 
podmínky nedostatečné, je nutné aplikovat variabilní hnojení v rozsahu několika desítek čtverečních metrů. 
V zájmové oblasti, kde probíhá intenzivní pěstování zelenin a raných brambor, se aplikuje paušální plošné 
zavlažování postřikem bez možnosti diferencovat dávku na menší ploše. Je zřejmé, že v budoucnu bude nutné 
zvládnout systém kapkové či jiné závlahy, kde bude možné diferencovat dávku vody (nebo fertigace) dle 
vlastností půdy, stavu porostů a obsahu vody v půdě v rozměru několika metrů. Takový náročný systém umožní 
pronikavé snížení ztrát dusíku a vyplavení mimo kořenovou zónu. 

 

Přehled hlavních rizikových faktorů při pěstování plodin ve sledované oblasti 
• pěstování druhů zeleniny a raných brambor s krátkou vegetační dobou, menší hloubkou a 

osvojovací schopností kořenů a vysokým požadavkem na dostupný dusík v orniční vrstvě – nevyužitý 
dusík se kumuluje v půdním profilu; 

• pěstování druhů plodin, které zanechávají velké množství posklizňových zbytků, jsou sklízeny v 
plném růstu, kdy biomasa obsahuje vysoký obsah dusíku (podle výsledků monitoringu obsahují 2,5-
3,5 % dusíku v sušině) a často zůstává část méně kvalitní nebo tržně neuplatnitelné produkce na 
pozemku; 

• vysoký bilanční přebytek dusíku; podniky nemají přesné údaje o bilanci na svých pozemcích; 

• poškození půdní struktury pojezdy těžké mechanizace, zvláště při vysokém obsahu vody, a aplikací 
nevhodných hnojiv, která rozrušují půdní agregáty; 

• výsledky agrochemické analýzy půd ukazují na některých pozemcích nízký obsah humusu – důvodem 
je vysoká mineralizace organické hmoty, kvůli specifickému složení posklizňových zbytků, optimálním 
teplotám a dostatku vody (obr. 7.6); 

• závlahy jsou aplikovány na základě zkušenosti a srážek, nevyužívají se výpočetní metody, tj. 
bilancování např. pomocí programu IRRIPROG ani technické možnosti (čidla) pro stanovení 
potřeby závlahové vody; 

• nedostatek údajů je o vlivu pěstování zelenin v záhonech nebo se širokými pásy neobdělané půdy 
kvůli přístupu mechanizace a sklizni na stékání závlahové vody, využití vody a dusíku v meziřadí; 

• některá zelenina, např. celer, svazečková cibule, brokolice, jsou pěstovány nebo sklízeny se zelenou 
natí, a jsou zavlažovány nad potřebu rostlin z důvodu udržení zelených listů; 

• specifické sledy většinou nezahrnují pravidelné zařazování plodin s hlubokým kořenovým 
systémem pro vynášení proplavených živin zpět z podorničí (Svoboda a kol. 2017, Středa a kol. 
2018), provedená měření hloubky kořenů a (bilančního) odběru dusíku z vrstev podorničí 
prokázaly možnost odčerpání přebytečného dusíku z půdního profilu (Wollnerová a kol. 
2015a,b); 

• meziplodiny jsou sice zařazovány, ale vzhledem k zátěži půdy intenzivním pěstováním, tj. opakované 
zpracování půdy, pojezdy mechanizace, závlaha, hnojení, a vysokou intenzitou rozkladu organické 
hmoty je potřeba jejich využití ještě zvýšit. 
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Obr. 7.6. Půdní reakce (pH/H2O), obsah humusu (H, Cox*1,724) a vodivost (V) na vybraných 

monitorovaných pozemcích 
 

7.3. Diagnostika minerálního dusíku v půdě 
Metoda analýzy obsahu minerálního dusíku v půdě (Nmin) je vhodným nástrojem pro optimalizaci 

hospodaření s dusíkem. Hodnota Nmin na podzim indikuje riziko ztrát vyplavením a je využitelná i pro 
ověření správností hospodaření s dusíkem v průběhu předchozí vegetace. Na jaře hodnota Nmin ukazuje 
zásobu dusíku dostupnou pro danou plodinu a umožňuje nastavit optimální dávku, termín a formu hnojení. 

V průběhu řešení bylo monitorováno 30 pozemků, větší část po celé tříleté období. Odběr vzorků se 
prováděl na podzim (před nástupem zimy) a v časném jaru, před počátkem odběru N plodinami, dále pak po 
sklizni plodin, pro určení obsahu reziduálního minerálního dusíku v půdě (obr. 7.7). Obsah nitrátů byl 
zjišťován až do hloubky 120 cm, tak, aby byl určen obsah dusíku proplaveného do hlubokých vrstev 
podorničí, již nedostupných pro kořeny. Tak rozsáhlý soubor dat Nmin až do hloubky 120 cm nebyl v ČR 
dosud získán ani u polních plodin a představuje, spolu s dalšími údaji o zranitelnosti prostředí, spolehlivý 
základ pro hodnocení rizika vyplavení nitrátů. Zastoupení pozemků/případů s různým obsahem nitrátů 
souhrnně ukazují obrázky 7.8 a 7.7 (histogram zahrnuje jen údaje z pozemků monitorovaných po celé 
období). 

Okolo 80-90 % z obsahu Nmin představovala ve všech letech nitrátová forma, proto lze pro diagnostiku 
využít přímo hodnotu Nmin. Navíc, amonný podíl se transformuje na nitráty i v průběhu teplejších 
period podzimu a předjaří, současně s mineralizací organické hmoty, v jejímž průběhu se opět vytváří 
další množství minerálního dusíku v amonné formě. 

Pomocí jednoduchého modelu, na základě údajů o srážkách, bilanci vody, vodní kapacitě vrstev 
půdy a obsahu vody v půdě na podzim (určuje množství vody nutné pro dosycení vrstev půdy na plnou 
vodní kapacitu), byl simulován posun nitrátů do hloubky. Vstupními údaji byly údaje o konkrétním 
obsahu nitrátů a obsahu vody ve vrstvách půdy po sklizených zeleninách a polních plodinách (Haberle 
a kol. 2016a, Svoboda a kol. 2017).  

Bilance vody - srážky minus potenciální evapotranspirace v průběhu monitoringu ukazovala, 
především v letech 2014-2016 malý přebytek vody pro průsak a vyplavení nitrátů v mimovegetačním 
období. Pokusné ročníky a zimní období patřily k nejteplejším a nejsušším od roku 2000, v rámci trendu 
snižování mimovegetačních srážek (Haberle a kol. 2016b). Ale při použití delší časové řady srážek za 
posledních 15 let, které zde představovaly scénáře odlišného průběhu počasí pro stejný obsah nitrátů na 
podzim, model jasně predikoval vyplavení významného podílu nitrátů v některých letech, jako důsledek 
vysoké variability srážek v dané oblasti i celé ČR (obr. 7.9). 
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Obr. 7.7. Četnost případů obsahu Nmin ve vrstvách půdy z monitoringu provozních pozemků v blízkosti řad 

jímacích studní v období 2013-2016 
 

 

 
Obr. 7.8. Zobrazení obsahu Nmin (0-120 cm) na vybraných monitorovaných pozemcích studijní oblasti 

Sojovice, Tuřic, Předměřic a Kochánek na podzim v letech 2013-2015. 
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Modelované průměrné vyplavení pod 60 cm anebo 90 cm půdního profilu se pohybovalo na různých 
lokalitách republiky, včetně zájmové oblasti, od 14 % do 53 % z podzimního obsahu pod hloubku 60 cm 
nebo od 7 % do 39 % pod hloubku 90 cm (Svoboda a kol. 2017) jak dokumentuje tabulka 7.8. V sušších 
zimách se nitráty posunují relativně málo, jen o několik desítek centimetrů, a závisí na schopnosti dané 
plodiny tento dusík následně využít. U mělce kořenících brambor a raných zelenin je však riziko ztrát i u 
dusíku v hloubce pod 30-50 cm.  

 

 
Obr. 7.9. Bilance vody na lokalitách v zájmové oblasti v období monitoringu (nahoře)  a variabilita srážek v 

mimovegetačním období  v období  2000-2017 (upraveno dle  dat ČHMÚ) 
 
 

Index rizika vyplavení dusíku 
 

Ve světě se pro indikaci rizika ztrát dusíku do prostředí využívá tzv. indexová metoda (např. Wu et 
al. 2005). Index dusíku je složený indikátor ztrát dusíku, který zohledňuje různé rizikové faktory (půdní, 
klimatické a agronomické), s ohledem  na druh anebo  skupinu  plodin.  Indexy dusíku, anebo fosforu byly 
v posledních desetiletích zpracovány více autory, pro různé účely a podmínky, ale vycházejí ze stejných 
znalostí vlivu různých faktorů na ztráty nutrientů vyplavením (příp. i povrchovým splachem nebo 
volatilizací dusíku). Indexy se používají bez přímého zohlednění ročníkové variability podmínek. Tento 
přístup odhaduje (predikuje) možné riziko, ale nedokáže, a ani není určen pro předpověď konkrétních ztrát 
dusíku. Zohlednění konkrétních podmínek (srážky, bilance vody konkrétního porostu, dávky a bilance 
dusíku, množství dusíku zadrženého v biomase meziplodin aj.) by vyžadovalo použití matematických 
modelů plodin a vyplavení dusíku (Marchi et al. 2016). Cílem indexů je upozornit pěstitele na zvýšené 
(potenciální) riziko a doporučit mu přijmout případná opatření podle faktorů, které se podílejí na 
vypočtených vyšších hodnotách. 

 

Poznatky z monitoringu obsahu Nmin v zájmové oblasti 

• Stanovení obsahu minerálního dusíku v půdě na podzim, spolu s věrohodnou bilancí N, ukazuje 
úspěšnost managementu hnojení dusíkem na daném pozemku, ve specifických půdně-klimatických 



48 
 

podmínkách stanoviště a povětrnostních podmínkách ročníku. 

• Na základě obsahu Nmin na podzim, vlastností půdy, nasycení půdy vodou a srážek lze 
odhadnout/vypočítat    riziko vyplavení   nitrátů   z dosahu    kořenů    následné    plodiny v 
mimovegetačním období a upravit agrotechniku a systémy hnojení v dalších letech. 

• Stanovení Nmin pouze v ornici je pro diagnostiku dusíku v půdě a stanovení rizika vyplavení u 
plodin na orné půdě nedostatečné; je tedy nezbytné monitorovat obsah N nejméně do 50-60 cm, na 
hlubších, středních a těžších půdách do 70-90 cm. 

• Indexová metoda odhadu rizikovosti plodin, lokalit a výrobních podmínek není bez údajů o Nmin a 
průběhu povětrnosti spolehlivá; na odběr N plodinami, obsah  reziduálního N a vyplavení nitrátů má 
vliv řada faktorů; přesnější indikaci rizika poskytuje jednoduchý model vyplavení nebo expertní 
systém, který by tyto faktory zahrnoval. 

• Pro přesnější predikci rizik je důležité mít spolehlivé údaje o lokálních srážkách a půdních 
podmínkách pozemků; další pokrok přinese zohlednění vysoké plošné variability pozemků a využití 
postupů precizního zemědělství při hnojení, zpracování půdy a stanovení intenzity závlah podle 
potřeby plodin, vlastností půdy a povětrnostních podmínek. 

 
Následující tabulka 7.8 ukazuje pro ilustraci vypočtený podíl nitrátů vyplavený pod 

hloubkou 30 cm, 60 cm a 90 cm v zájmovém území. 
 
Tab. 7.8. Vypočtený podíl nitrátů vyplavený pod 30 cm, 60 cm a 90 cm pro zjištěné vysoké obsahy v půdě 

na podzim při modelování se srážkami v sezónách 2010/11 až 2016/17 
 

 
Lokalita, rok 

 
Plodina 
 

Podíl (% z obsahu na podzim) a množství nitrátů (kg N/ha) vyplaveného pod 
danou hloubku  

nejnižší podíl nejvyšší podíl průměrnýpodíl největší množství N 
   

 
30 cm  

 
60 cm 

 
90 cm 

 
30 cm 

 
60 cm 

 
90 cm 

 
30 cm 

 
60 cm  

 
90 cm 

 
30 cm  

 
60 cm  

 
90 cm 

 
Předměřice 2015 

 
brokolice 60 30 13 

 
77 

 
54 

 
36 69 43 25 111 146 110 

 
Kochánky 2014 

 
brambory 61 41 23 

 
77 

 
64 

 
48 70 54 37 33 73 79 

 
Tuřice 2015 

 
celer 54 20 2 

 
70 

 
45 

 
25 62 31 9 34 45 33 

 
Sojovice 2015 

 
cibule 57 33 25 

 
71 

 
52 

 
43 64 42 33 22 36 58 

 
 

8. Příčiny vyplavování dusíku z půdy  
 
Jednou z příčin vyplavování dusíku z půdy jej její špatný stav, který se projevuje v nedostatku 

organické hmoty, nevhodném poměru kationtů v povrchové vrstv půdy, nevhodným používáním minerálních 
hnojiv a vápněním ale i nevhodným zpracováním půdy včetně její povrchové úpravy. 

8.1. Organické látky 
Nízký obsah organických látek v půdě má negativní vliv na hospodaření s vodou v půdě, urychluje 

vyplavování mobilních živin z půdního profilu, zhoršuje půdní strukturu a zpomaluje rozklad pesticidů. Na 
obrázku 8.1 je znázorněn obsah Corg v půdní vrstvě 0-30 cm na honech s různými plodinami, který je na 
třech z šesti honů nižší než 0,7 %. Na všech honech byl zjištěn velmi nízký podíl C:N v půdě.  

Obdobné hodnoty byly zjištěny také z odběrů půdy na více než 20 dalších honech v zájmové oblasti, 
přičemž obsah Corg se v ornici pohyboval od 0,4 do 1,3 %  a  poměr C:N od 3:1 do 8:1. Nejnižší hodnoty 
byly zjištěny na půdách s vyšším obsahem písku, kde byly pěstovány brambory a zelenina pod závlahou. Na 
většině těchto honů byla aplikována statková nebo organická hnojiva a pěstovány meziplodiny. 
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Obr. 8.1. Obsah Corg v půdní vrstvě 0-30 cm na různých honech 
 

K organickému hnojení se často používaly tzv. „rychlokomposty“ s nízkým poměrem C : N (např. 
Organic). Tato málo stabilní organická hnojiva často nepřispívají ke stabilizaci, popř. zvyšování obsahu 
organických látek v půdě, ale naopak mohou urychlovat mineralizaci organických látek v půdě a uvolňování 
živin mimo jiné v době, kdy nemohou být využity rostlinami. Mineralizaci organických látek a tvorbu nitrátů 
v půdě podporuje intenzivní minerální hnojení dusíkem a opakovaná kultivace (aerace) půdy při pěstování 
zeleniny a brambor. Hnojení dusíkem zvyšuje množství Nmin v půdě, a to nejen vlastním vstupem, ale může 
také podpořit vyšší intenzitu mineralizace půdní organické hmoty (tzv. priming effect), což nastává často u 
půd hnojených organickými a statkovými hnojivy. Dusík z aplikovaných hnojiv, zejména v amonné formě 
stimuluje aktivitu půdních organizmů, které využívají uhlík z organických látek v půdě jako zdroj energie. 
Nejsou-li používána organická a statková hnojiva s širším poměrem C:N (20:1 a více), může docházet v půdě 
k postupnému snižování poměru C:N. Přitom na růst rostlin může mít snižování poměru C:N po určitou dobu 
příznivý vliv, protože rostliny mají k dispozici větší množství živin zpřístupněných z půdní organické hmoty. 
Na jednotku uhlíku se uvolňuje více dusíku i dalších živin a snižuje se mikrobiální imobilizace dusíku 
z aplikovaných hnojiv a z půdní zásoby. To se často projevuje zvýšením obsahu nitrátového dusíku v půdě, 
který je nejčastějším zdrojem ztrát dusíku vyplavením, povrchovým smyvem apod. Současně se snižuje 
využitelnost dusíku z hnojiv a půdy rostlinami a zvyšují se rizika znečištění povrchové a podzemní vody 
nitráty. Kromě toho postupně dochází ke zhoršování struktury půdy a její schopnosti zadržet vodu ze srážek 
a závlahy a v ní rozpuštěné živiny (obr. 8.2). 

 

 
 

 

Obr. 8.2. Poměr C:N v půdní vrstvě 0-30 cm 

 

Plodiny pěstované na sledovaných honech hon 1: ozimá pšenice, hon 2: ozimá řepka, hon 3: čirok, hon 4: ředkvička, 
hon 5: ředkvička, hon 6: celer. Na honech 3- 6 je pravidelně pěstována zelenina a brambory pod závlahou postřikem. 
 

Plodiny pěstované na sledovaných honech hon 1: ozimá pšenice, hon 2: ozimá řepka, hon 3: čirok, hon 4: ředkvička, 
hon 5: ředkvička, hon 6: celer. Na honech 3- 6 je pravidelně pěstována zelenina a brambory pod závlahou postřikem. 
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8.2. Poměr kationtů v povrchové vrstvě půdy 
Kromě nízkého obsahu organických látek v půdě je další příčinou rozplavování půdních agregátů na 

povrchu půdy a zhoršování její infiltrační schopnosti zejména na zavlažovaných půdách vyplavení bazických 
kationů vápníku a hořčíku z horní vrstvy půdy. Tyto kationty mají významný vliv na stabilitu organických 
látek v půdě a půdní strukturu, neboť způsobují koagulaci koloidů a zabraňují rozplavení agregátů. Obsah 
hořčíku a vápníku je v půdách v oblasti Káraný nízký a na některých honech velmi nízký a s tím souvisí také 
nízká hodnota pH půdy (pH/CaCl2, na 3 z 6 sledovaných honů nižší než 5,2).  

Největším problémem je, že vzhledem k velmi nízké kationtově výměnné kapacitě (KVK) jak 
dokumentuje obrázek 8.3 zejména na půdách s vyšším podílem písku, nízkým obsahem jílu a závlahou je 
omezena sorpce kationtůhořčíku  a vápníku v horní vrstvě půdy a dochází k jejich vyplavování spolu s nitráty 
do spodních vrstev půdy. Hodnoty KVK na těchto honech dosahují kritických hodnot, neboť se obvyklé 
hodnoty u zemědělských půd pohybují v rozmezí 100-200 mmol N/kg půdy.  

Kationtová výměnná kapacita určuje množství iontů, které je půdní systém schopen poutat. Podstatou 
sorpčních schopností půdy jsou jílové minerály a půdní organická hmota. Hodnota kationtové výměnné 
kapacity půdy informuje o obsahu a kvalitě této nejaktivnější složky půdy, přesněji rovněž indikuje půdní 
druh půdy. Sama o sobě hodnota KVK půdy je dosti stabilní veličinou. Její změna není snadná, bývá 
pozvolná, a proto její zvyšování není jednoduché a bývá značně nákladné. Při hospodaření se živinami v 
půdě konkrétního pozemku je proto třeba sorpční schopnosti půdy, tedy aktuální hodnotu KVK půdy plně 
respektovat (Matula 2007).  

 

 
 
 
 

Obr. 8.3. Kationtově výměnná kapacita v půdní vrstvě 0-30 cm 
 

Ve sledovaných půdách byl zjištěn extrémně nevhodný poměr mezi živinami, a to zejména v důsledku 
nízkého obsahu vápníku, kterého je ve vodním výluhu v poměru ke zjištěným hodnotám draslíku u všech 
půd zhruba 8-10 x méně, než by bylo třeba pro zajištění dobré struktury půdy a koagulace koloidů, které 
udržují půdní agregáty pohromadě. Relativní nadbytek draslíku, i když reálně je jeho zásoba v půdě spíše 
nižší, vzhledem k celkovému nepoměru mezi draslíkem a vápníkem tak napomáhá destrukci agregátů, čemuž 
přispívá zavlažování, které může mít významný vliv na vyplavení vápníku.  

Vaněk a kol. (2012) uvádí, že draslík by měl v sorpčním komplexu půdy tvořit zhruba 3-4  %, hořčík 
zhruba 3 x více, tj.  10-15 %. Nejvyšší podíl by měl zaujímat vápník (60-80 %) sorpčního komplexu půdy. 
Z toho vyplývají poměry K:Mg:Ca – 1:3 : 13,5-15 nebo by alespoň měly být 1:2 : 9,5-10. Zjištěné poměry u 
sledovaných 6 honů se pohybovaly od velmi nepříznivých 1:1,6 : 2,9 (hon 4) a 1:0,7 : 4,8 (hon 3) až po 
příznivější poměry zjištěné na půdách bez závlahy 1:0,7:10,1 (hon 1) a 1:1,1:12,2 (hon 2). Přitom na honu 4 
byl zjištěn v horní vrstvičce půdy (0- 2 cm) ještě horší poměr K:Mg : Ca – 1:1:2,3, což přispělo spolu 

Plodiny pěstované na sledovaných honech hon 1: ozimá pšenice, hon 2: ozimá řepka, hon 3: čirok, hon 4: ředkvička, 
hon 5: ředkvička, hon 6: celer. Na honech 3- 6 je pravidelně pěstována zelenina a brambory pod závlahou postřikem. 
 



51 
 

s nízkým obsahem Corg v půdě (0,57 %) ke špatnému stavu půdy, který se projevil snížením infiltrace vody 
ze závlahy do půdy a následnou vodní erozí (obr. 8.4).  

 

 
Obr. 8.4. Vodní eroze po závlaze záhonů s ředkvičkou (foto Růžek 2017) 

  
 
 

8.3. Hnojení minerálními hnojivy a vápnění  
Plošná aplikace vyšších dávek minerálních hnojiv na povrch půdy může mít nepříznivý vliv na 

povrchovou strukturu půdy a u dusíkatých hnojiv může podpořit rozklad organických látek v půdě. Zejména 
amonný dusík stimuluje aktivitu půdních organizmů, které využívají uhlík z organických látek v půdě jako 
zdroj energie. Při nedostatečném organickém hnojení, resp. nepoužívání hnojiv s širším poměrem C:N, může 
docházet v půdě k postupnému snižování poměru C:N. V zemědělských podnicích se při pěstování zeleniny, 
brambor i ostatních polních plodin běžně aplikují minerální dusíkatá hnojiva s amonnou formou dusíku nebo 
močovinou (rychlá přeměna na amonnou formu N) plošně na povrch půdy a následně dochází k 
jejich zapravení do půdy. Při vyšších teplotách půdy pak dochází ke zvýšení aktivity půdních organizmů a 
při absenci dostupného uhlíku z organických či statkových hnojiv nebo rozložitelných rostlinných zbytků je 
využíván uhlík z půdní organické hmoty. Při stanovení dávek dusíkatých hnojiv není v širší míře používána 
metoda Nmin, která koriguje dávky dusíku na základě obsahu minerálního dusíku v půdě. 

Také aplikace minerálních hnojiv s některými jednomocnými kationy (draslíku, sodíku, amoniaku) na 
povrch půdy může zhoršovat stabilitu půdních agregátů a povrchovou strukturu půdy. Na obrázku 8.5. je 
zachycena půda, jejíž povrchová struktura není vhodná pro plošné přihnojení minerálními hnojivy, po kterém 
může docházet ke smyvu živin a dalšímu zhoršení struktury půdy. Vaněk a kol. (2012) uvádí, že destrukci 
(rozplavení) agregátů způsobují jednomocné kationty sodíku, amoniaku a draslíku. Při vyšší aplikaci těchto 
hnojiv se lze setkat s narušením struktury půdy. 

K některým zeleninám je na půdách s nižší hodnotou pH před setím aplikováno vápenaté hnojivo 
s rychlým účinkem (např. „Meerkalk“ a další obdobná hnojiva), které však může urychlovat rozklad 
organických látek a tvorbu nitrátů v půdě a z tohoto důvodu není pro většinu těchto půd vhodné.  
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Obr. 8.5. Stav půdy nevhodný pro plošnou povrchovou aplikaci hnojiv (foto Růžek 2017) 

  
 

8.4. Nevhodné zpracování půdy a její povrchová úprava  
Čím se častěji a hlouběji půda kypří, tím více se vytváří podmínky pro oxidaci a mineralizaci 

organických látek v půdě, což se většinou projeví také zvýšenou tvorbou nitrátů v půdě. Na obrázku 8.6 je 
znázorněn vliv různé intenzity zpracování půdy k ozimé pšenici po ozimé řepce na obsah Nmin (a z toho 
NO3-N) v půdě. Největší množství nitrátů v půdě v letech 2005-2017 bylo zjištěno po orbě a nejmenší v půdě 
bez zpracování a s mulčováním.  

 

 
 
Obr. 8.6.  Obsah Nmin (levý sloupec) a z toho NO3-N (pravý sloupec) v hnědozemi pod ozimou pšenicí při 

různém zpracování půdy po řepce ozimé (průměry za listopad 2005-2017) 
 

Při pěstování brambor a zeleniny dochází většinou k opakovanému kypření půdy, a to zejména při 
pěstování následných plodin. Proto při pěstování těchto plodin může docházet k intenzivnějšímu rozkladu 
organických látek v půdě, což vyvolává potřebu jejich větší návratnosti do půdy v organických a statkových 
hnojivech s širším poměrem C:N.  

Z výsledků uvedených v předcházejících bodech vyplývá, že v důsledku nízkého obsahu Corg a 
nevhodného poměru kationtů v povrchové vrstvě půdy byla zjištěna u většiny půd v oblasti Káraný zhoršená 
povrchová struktura půdy. To může být příčinou horší infiltrace vody ze srážek a závlahy. V důsledku toho 
může při pěstování brambor stékat voda ve větší míře z hrůbků do brázd a u zeleniny odtékat z povrchu 
záhonů (obr. 8.7 a 8.8). 
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Obr. 8.7. Hromadění vody v níže položených místech pozemku (foto Růžek 2017) 

 

 
Obr. 8.8. Nevhodný tvar hrůbků a brázd pro zadržení vody ze srážek a závlahy (foto Růžek 2017) 
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9. Jak zlepšit stav půdy 
 

9.1. Nedostatek organické hmoty v půdě 
Pro zlepšení tohoto stavu je nutné dodávat organickou hmotu do půdy v kvalitních statkových nebo 

organických hnojivech se stabilizovanými organickými látkami (hnůj skotu, kompost) a v biomase vhodných 
meziplodin s širším poměrem C:N, která je zapravována do půdy. Z meziplodin je kromě svazenky vhodný 
čirok, který je schopen odebrat více reziduálního dusíku po sklizni brambor a zeleniny a zároveň 
vyprodukovat větší množství organické hmoty s širším poměrem C:N. Některé odrůdy čiroku (např. Ruzrok) 
mají účinky proti fytopatogenním háďátkům a jejich zařazení do osevního postupu tak snižuje riziko 
napadení kořenů u pěstovaných zelenin. Vzhledem k vyšší účinnosti v ranějších stádiích růstu čiroku (např. 
do výšky 60 cm) je snahou zapravit čirok do půdy dříve než je žádoucí z hlediska zvýšení nebo stabilizace 
obsahu organické hmoty v půdě.  
 

9.2. Nevhodný poměr kationtů v půdě 
Kromě dodávání organických látek do půdy v kvalitních statkových a organických hnojivech (viz bod 

1) věnovat větší pozornost diagnostice živin v půdě (optimálně s využitím metody KVK, Matula 2007) 
včetně stanovení poměru jednomocných a dvoumocných kationtů (např. K:Mg:Ca).  

Stanovení reálné hodnoty KVK půdy konkrétního pozemku je důležité, neboť je výchozím krokem 
agronomické interpretace půdního testu k odvození racionální potřeby hnojení. Na základě zjištěné hodnoty 
KVK a poměru kationtů optimalizovat hnojení minerálními hnojivy s obsahem kationtů K+ (Na+), NH4

+, 
Mg2+ a vápnění.  
 

9.3. Používání minerálních hnojiv a vápnění půdy 
Při vápnění půd je vhodnější použít např. dolomitické vápence s pozvolným a dlouhodobějším 

účinkem, které dodávají do půdy také hořčík. Dávku, jemnost mletí a termín aplikace je nutno určit na 
základě výsledků rozborů půdy (metoda KVK), protože některé půdy s nízkou hodnotou KVK nejsou 
schopné větší množství Ca zadržet a dochází k jeho vyplavení.  

Při špatném poměru kationtů K:Mg:Ca v horní vrstvě půdy nezhoršovat tento stav například aplikací hnojiv 
s jednomocnými kationty na povrch půdy. Ke zlepšení půdní struktury je nutné omezit aplikaci minerálních 
hnojiv na povrch půdy a hnojiva ve větší míře aplikovat lokálně do půdy před setím nebo sázením. 
Optimálním řešením je podpovrchová lokální aplikace hnojiv spojená s plečkováním a vytvořením hrubé 
struktury na povrchu půdy pro lepší zadržení srážkové a závlahové vody (obr. 9.3). Pod povrchem půdy je 
vytvořen „hrůbek“, který přivádí vodu ze srážek a závlahy ke kořenům rostlin a do míst, kde byla aplikována 
hnojiva. 

U některých polních plodin včetně zelenin bude nutné změnit dosud používané postupy: 

• U celeru, brokolice, cibule, salátové řepy, ale i u ozimé pšenice dochází na některých pozemcích 
k vyšším vstupům dusíku hnojením než je odběr rostlinami, což se projevilo zvýšenými obsahy 
reziduálního dusíku v půdě po sklizni. Ozimá pšenice, jako hluboko kořenící plodina, by měla být 
používána k vyčerpání Nmin ze spodních vrstev půdy a dávka dusíku by měla být maximálně 180 kg 
N/ha (nyní 178-242 kg N/ha).   

• Dosud není plně uplatňována korekce dávky dusíku k pěstovaným plodinám na základě stanovení 
Nmin. v půdě, popř. jsou vzorky půd odebírány jen z ornice, což je nedostačující. Rezervy zůstávají 
v zařazování hluboko kořenících plodin a meziplodin po plodinách s mělkými kořeny. Na obrázku 9.1 
je znázorněn pozitivní vliv čiroku jako doběrné meziplodiny po sklizni brambor nebo zeleniny. Kromě 
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toho je čirok po zapravení do půdy zdrojem organické hmoty s širším poměrem C:N.   
 

 
Obr. 9.1. Obsah Nmin. v půdě pod čirokem pěstovaným po ředkvičce (levý sloupec) nebo po 

bramborách (pravý sloupec) v průběhu vegetace 

 

• Při hnojení polních plodin, včetně zelenin je třeba ve větší míře uplatňovat lokální podpovrchovou 
aplikaci dusíkatých hnojiv místo plošné na povrch půdy, která podporuje rozklad organických látek 
v půdě. Při aplikaci vyšších dávek dusíkatých hnojiv je vhodné používat hnojiva s inhibitory 
nitrifikace a ureázy.  

 
 

9.4. Zpracování půdy a její povrchová úprava pro lepší zadržení vody ze srážek a 
závlahy 
Kromě úpravy povrchu půdy při plečkování cukrovky a zeleniny (obr. 9.2) byla ověřena úprava tvaru 

hrůbků a brázd při pěstování brambor, která zlepšuje zadržení srážkové a závlahové vody a vzhledem 
k lepšímu vláhovému režimu uvnitř hrůbku zvyšuje využití dusíku z lokálně aplikovaných dusíkatých hnojiv 
při sázení brambor (Růžek et al. 2017, 2018). Na obrázku 9.3 je upravený tvar hrůbků a brázd. Tvar hrůbků a 
jejich povrch vytvářený při sázení brambor má významný vliv na zadržení vody ze srážek nebo závlahy a její 
infiltraci do hrůbku. Na obrázku 8.9 je zobrazen nevhodný tvar hrůbků vytvořený lisovacími plechy 
s hladkou horní částí a bočními stěnami, ze kterých voda při srážkách nebo závlaze rychle stéká do brázdy. 
V té pak odtéká do níže položených míst a v případě větší svažitosti a intenzivnějších srážek může docházet 
k vodní erozi.  

Ve spolupráci s českou firmou P&L bylo vyvinuto a ověřeno speciální zařízení k sazečům brambor, 
které rozšiřuje vrcholovou plochu hrůbků a vymělčuje středové nekolejové brázdy. Vrchol hrůbku má 
v průřezu miskovitý tvar zešikmený směrem k nekolejové brázdě, u které jsou vytvořeny důlkovacím kolem 
čechrané důlky a nahrnuté hrázky. Tato speciální úprava zajišťuje, že je při dešti nebo závlaze omezeno 
stékání srážkové vody z vrcholu hrůbku po jeho boku do brázdy a dochází k nasměrování pohybu vody ke 
středu hrůbku s hrubší povrchovou strukturou půdy nebo vytvořeným žlábkem, kde dochází k jejímu 
vsakování do hrůbku (obr. 9.3 a 9.4).  

Uvedená úprava tvaru hrůbků může mít i další přínos spočívající v udržení vlhkosti půdy uvnitř 
hrůbku delší dobu při absenci srážek nebo závlahy. Úprava tvaru hrůbků přispívá k lepšímu využití dusíku 
z aplikovaných minerálních hnojiv, což se projevilo také nižším obsahem reziduálního dusíku v půdě po 
sklizni brambor. 
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Obr. 9.2. Plečkování s přihnojením a s vytvořením hrubé struktury na povrchu půdy (foto Růžek 2017) 

 
 

 
Obr. 9.3. Vytváření přerušovaných žlábků na povrchu hrůbku a důlků v nekolejové brázdě při sázení 

brambor (foto Růžek 2017) 
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Obr. 9.4. Upravený tvar hrůbků a brázd pro lepší zadržení srážkové a závlahové vody (foto Růžek 2017) 

 
 

10. Závěr  
 Kvartérní fluviální sedimenty jsou charakteristické tím, že v nich dochází k mísení více zdrojů 

vody. Část podzemní vody přitéká z hydrogeologického povodí tj. z širšího okolí říčního údolí 
z území i bez fluviálních sedimentů, které jsou tvořeny sedimenty křídy. Část zdrojů 
podzemní vody vzniká v rozsahu kvartérních sedimentů infiltrací srážek a zdrojem je také 
říční voda, která se zejména v místech nad jezy anebo v horní části meandru na toku infiltruje 
přirozeně do fluviálních sedimentů nebo se infiltruje v důsledku čerpání podzemní vody.  

 V oblasti kvartérních fluviálních sedimentů se zpravidla vyskytují střední a lehké písčité 
půdy, které jsou propustné, stejně jako písčité podloží výše uvedených sedimentů.  

 Při zemědělském hospodaření na těchto půdách dochází k únikům dusíku, který se postupně 
dostává do podzemní vody a dlouhodobě snižuje její kvalitu.  

 Jednou z příčin vyplavování dusíku z půdy je její špatný stav, který se projevuje v nedostatku 
organické hmoty, nevhodném poměru kationtů v povrchové vrstvě půdy, nevhodným 
používáním minerálních hnojiv a vápněním ale i nevhodným zpracováním půdy včetně její 
povrchové úpravy. 

 Další příčinou je nevhodná skladba pěstování plodin s krátkou vegetační dobou. 
 I stav půdy je nezbytné sledovat a provádět taková nápravná opatření, která povedou 

k zachování dobrého a zdravého stavu půdy. 
 Výsledky získané řešením ukázaly postupy pro indikaci rizika vyplavení nitrátů, snížení ztrát 

využíváním metody Nmin a důslednou aplikací řady agrotechnických postupů a opatření, bez 
negativních dopadů na výnosy.  
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