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ZAVEDENÉ ZKRATKY A POJMY 

AOPK Agentura ochrany přírody a krajiny ČR 

B separovaný základní odtok (mm/měsíc) 

BF modelovaný základní odtok (mm/měsíc) 

BFI baseflow index – poměr základního odtoku k celkovému 

CO celkový odtok  

ČGS Česká geologická služba  

ČHMÚ Český hydrometeorologický ústav  

ČKP česká křídová pánev  

ČOV    čistírna odpadních vod 

ČR Česká republika  

ČÚZK Český úřad zeměměřický a katastrální  

GDO, Klíč GDO  jedinečné identifikační číslo objektu v archivu ČGS 

Geofond   archiv ČGS 

GIS geografický informační systém  

HGR hydrogeologický rajon je území s obdobnými hydrogeologickými poměry, typem zvodnění a 

oběhem podzemní vody ve smyslu zákona č. 254/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů a 

vyhláška č. 5/2011 Sb. Hodnocení stavu povrchových a podzemních vod slouží k zajišťování 

podkladů pro výkon veřejné správy podle vodního zákona, plánování v oblasti vod a k 

poskytování informací veřejnosti. Provádí se podle povodí povrchových vod a 

hydrogeologických rajonů podzemních vod (§ 21 vodního zákona).  

hpv hladina podzemních vod 

ID identifikační číslo  

IG inženýrskogeologický  

KKZ Komise pro klasifikaci zásob ložisek nerostných surovin se subkomisí pro klasifikaci zásob 

podzemních vod  

Kolektor podzemních vod horninové prostředí, jehož propustnost je ve srovnání s bezprostředně 

sousedícím horninovým prostředím natolik větší, že gravitační voda se jím může pohybovat 

mnohem snadněji za jinak stejných hydraulických podmínek (ČSN 75 0110 Vodní 

hospodářství - Terminologie hydrologie a hydrogeologie).  

MZe     Ministerstvo zemědělství České republiky 

MŽP Ministerstvo životního prostředí České republiky  

P měsíční srážkový úhrn  

PO podzemní odtok 

podnik Povodí    Povodí Labe, s.p.; Povodí Moravy, s.p.; Povodí Odry, s.p.; Povodí Ohře, s.p.; 

Povodí Vltavy, s.p.;  
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PPP měření postupných profilových průtoků III. etapová zpráva projektu „Rebilance zásob 

podzemních vod“  

PPZ připovrchová zóna 

Přírodní zdroje podzemní vody (přírodní obnovitelné zdroje podzemní vody) - množství vody 

za přírodních poměrů dlouhodobě doplňované infiltrací do hydrogeologického kolektoru nebo 

zvodněného systému (příloha č. 8 k vyhlášce č. 369/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů).  

R měsíční odtoková výška pozorovaná  

RC dotace zásob podzemních vod  

RM měsíční odtoková výška modelovaná  

RCM regionální klimatické modely 

SEKM Systém evidence kontaminovaných míst 

T teplota 

TDS celková mineralizace (total dissolved solids) 

Útvar podzemní vody  je vymezené soustředění podzemní vody v příslušném kolektoru nebo 

kolektorech (§2 odst. 7 vodního zákona).  

Vodní bilance sestává z hydrologické bilance a vodohospodářské bilance. Hydrologická bilance 

porovnává přírůstky a úbytky vody a změny vodních zásob povodí, území nebo vodního útvaru 

za daný časový interval. Vodohospodářská bilance porovnává požadavky na odběry povrchové 

a podzemní vody a vypouštění odpadních vod s využitelnou kapacitou vodních zdrojů z 

hledisek množství a jakosti vody a jejich ekologického stavu (§ 22 odst. 1 vodního zákona).  

Vodní útvar je vymezené významné soustředění povrchových nebo podzemních vod v určitém 

prostředí charakterizované společnou formou jejich výskytu nebo společnými vlastnostmi vod a 

znaky hydrologického režimu. Vodní útvary se člení na útvary povrchových vod a útvary 

podzemních vod (§ 2 odst. 3 vodního zákona).  

VÚV   VÚV TGM, v.v.i   Výzkumný ústav Vodohospodářský T. G. Masaryka, v.v.i. 

Využitelné množství podzemních vod je množství podzemní vody, které je možné racionálně 

využívat z hydrogeologického kolektoru nebo zvodněného systému, aniž nastane negativní 

ovlivnění podzemních vod anebo okolního životního prostředí (příloha č. 8 vyhlášky č. 

369/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů).  

Zdroje podzemních vod jsou dynamickou (obnovitelnou) složkou podzemních vod, vyjádřenou 

v jednotkách objemového průtoku (objem za jednotku času). Sestávají z přírodních, 

indukovaných a umělých zdrojů podzemní vody (příloha č. 8 vyhlášky č. 369/2004 Sb., ve znění 

pozdějších předpisů).  

ZO    základní odtok  

ŽP    životní prostředí 
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ÚVOD 

Cílem projektu  Rebilance zásob podzemních vod financovaného Státním fondem životního prostředí 

v rámci Operačního programu Životní prostředí - prioritní osa 6 bylo s využitím dostupných 

standardních i moderních metodických postupů  a technologií přehodnotit přírodní zdroje podzemních 

vod a jejich disponibilního množství v rozsahu hodnoceného hydrogeologického rajonu 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), 

včetně stanovení podmínek využitelnosti podzemních vod při respektování ochrany podzemních vod a 

chráněných terestrických ekosystémů vázaných na podzemní vody v příslušném rajonu. 

Současně při řešení projektu proběhla kontrola proudových systémů podzemních vod a stávajících 

hranic hodnoceného rajonu jako bilančního celku ve smyslu zákona č. 254/2001 Sb. (o vodách a o 

změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů), na základě výsledků provedených 

prací.  

Obsah zprávy za hodnocený rajon vychází z přílohy č. 7 vyhlášky č. 369/2004 Sb. (o projektování, 

provádění a vyhodnocování geologických prací, oznamování rizikových geofaktorů a o postupu při 

výpočtu zásob výhradních ložisek), s tím rozdílem, že obsahuje jen nezbytné shrnutí použitých 

metodických postupů. Kompletní metodické postupy použité při řešení projektu jsou uvedeny ve 

všeobecné části závěrečné zprávy za projekt. Závěrečné zprávy za každý hodnocený rajon jsou 

přílohami výše uvedené všeobecné části zprávy.   

S ohledem na fakt, že přírodní zdroje podzemních vod jsou dynamickou složkou proměnnou v čase, 

byla nahrazena po odsouhlasení zástupci MŽP a AOPK příloha č. 8 vyhlášky č. 369/2004 Sb. 

„Průvodním listem“, který zahrnuje ve stručné formě všechny podstatné informace o hodnoceném 

rajonu. 
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1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 

Základní údaje o regionu R1a podle jednotlivých hydrogeologických rajonů: 

 

Tabulka 1-1  Základní údaje o hydrogeologickém rajonu 1121 (heis.vuv.cz) 

ID hydrogeologického rajonu: 1121 

Název hydrogeologického rajonu: Kvartér Labe po Hradec Králové 

ID útvaru: 11210 

Název útvaru: Kvartér Labe po Hradec Králové 

Plocha, km
2
: 146,131 

Pozice: rajon svrchní vrstvy 

Geologická jednotka: Kvartérní a propojené kvartérní a neogenní sedimenty 

Povodí: Labe 

Dílčí povodí: Horní a střední Labe 

Bilancovaný kolektor: Kvartérní sedimenty 

Kraje: Královéhradecký 

Platný dle vyhlášky č. 5/2011 Sb. 

 

 

Tabulka 1-2 Základní údaje o hydrogeologickém rajonu 1122 (heis.vuv.cz) 

ID hydrogeologického rajonu: 1122 

Název hydrogeologického rajonu: Kvartér Labe po Pardubice 

ID útvaru: 11220 

Název útvaru: Kvartér Labe po Pardubice 

Plocha, km
2
: 127,79 

Pozice: rajon svrchní vrstvy 

Geologická jednotka: Kvartérní a propojené kvartérní a neogenní sedimenty 

Povodí: Labe 

Dílčí povodí: Horní a střední Labe 

Bilancovaný kolektor: Kvartérní sedimenty 

Kraje: Královéhradecký, Pardubický 

Platný dle vyhlášky č. 5/2011 Sb. 

 

 

Tabulka 1-3 Základní údaje o hydrogeologickém rajonu 1130 (heis.vuv.cz) 

ID hydrogeologického rajonu: 1130 

Název hydrogeologického rajonu: Kvartér Loučné a Chrudimky 

ID útvaru: 11300 

Název útvaru: Kvartér Loučné a Chrudimky 

Plocha, km
2
: 181,94 

Pozice: rajon svrchní vrstvy 

Geologická jednotka: Kvartérní a propojené kvartérní a neogenní sedimenty 

Povodí: Labe 

Dílčí povodí: Horní a střední Labe 

Bilancovaný kolektor: Kvartérní sedimenty 

Kraje: Pardubický 

Platný dle vyhlášky č. 5/2011 Sb. 
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Tabulka 1-4 Základní údaje o hydrogeologickém rajonu 1140 (heis.vuv.cz) 

ID hydrogeologického rajonu: 1140 

Název hydrogeologického rajonu: Kvartér Labe po Týnec 

ID útvaru: 11400 

Název útvaru: Kvartér Labe po Týnec 

Plocha, km
2
: 146,934 

Pozice: rajon svrchní vrstvy 

Geologická jednotka: Kvartérní a propojené kvartérní a neogenní sedimenty 

Povodí: Labe 

Dílčí povodí: Horní a střední Labe 

Bilancovaný kolektor: Kvartérní sedimenty 

Kraje: Pardubický, Středočeský 

Platný dle vyhlášky č. 5/2011 Sb. 

 

 

Tabulka 1-5 Základní údaje o hydrogeologickém rajonu 1160 (heis.vuv.cz) 

ID hydrogeologického rajonu: 1160 

Název hydrogeologického rajonu: Kvartér Urbanické brány 

ID útvaru: 11600 

Název útvaru: Kvartér Urbanické brány 

Plocha, km
2
: 105,12 

Pozice: rajon svrchní vrstvy 

Geologická jednotka: Kvartérní a propojené kvartérní a neogenní sedimenty 

Povodí: Labe 

Dílčí povodí: Horní a střední Labe 

Bilancovaný kolektor: Kvartérní sedimenty 

Kraje: Královéhradecký, Pardubický 

Platný dle vyhlášky č. 5/2011 Sb. 
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2. VYMEZENÍ REGIONU 

Region R1a zahrnuje území podél toku Labe a částečně jeho přítoků mezi (od severu) Novým 

Městem, Českou Skalicí, Jaroměří, Hradcem Králové, Pardubicemi, Hrochovým Týncem, Přeloučí, 

Chvaleticemí, Chlumcem nad Cidlinou v oblasti výskytu souvislých kvartérních fluviálních sedimentů 

ve východních Čechách, zahrnující HGR 1121, 1122, 1130, 1140, 1160. Tyto hydrogeologické rajony 

jsou vymezeny jako rajony svrchní vrstvy ve smyslu rajonizace (Olmer a kol. 2006, dle vyhlášky č. 

5/2011 Sb.) - obrázek 2-1. Součástí regionu R1a proto nejsou podložní křídové kolektory B a A, které 

náleží k HGR 4221, 4222 a 4310 (a k dalším, v rámci projektu nehodnoceným rajonům). Celková 

plocha regionu R1a činí 708 km
2
.  

V regionu je vyčleňován jediný – kvartérní – kolektor. 

Vnější i vnitřní hranici regionu tvoří prakticky výhradně okraj výchozů souvislých kvartérních 

fluviálních sedimentů, v menší míře zahrnují i příslušné dílčí povodí i bez souvislého fluviálního 

kvartéru – v tomto případě představuje hranici hydrologická rozvodnice. Vzájemné hranice 

jednotlivých rajonů jdou buďto po hydrologické rozvodnicí nebo po vodním toku. 
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Obrázek 2-1 Situace hydrogeologického regionu R1a 
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3. VSTUPNÍ INFORMACE 

3.1. GEOLOGICKÁ PROZKOUMANOST 

Území regionu 1a pokrývají z větší nebo menší části následující Geologické mapy v měřítku 

1 : 50 000: 03-44 Dvůr Králové nad Labem (Vejlupek – Králík 1988), 04-33 Náchod (Vejlupek et al. 

1990), 13-22 Jaroměř (Vejlupek – Sekyra 1996), 14-11 Nové Město n. Metují (Sekyra et al. 1993), 13-

23 Chlumec nad Cidlinou (Minaříková et al. 1987), 13-24 Hradec Králové (Straka et al. 1986) + 

Vysvětlivky, 13-41 Čáslav (Holásek et al. 1998), 13-42 Pardubice (Holásek et al. 1989) + 

Vysvětlivky, 14-31 Vysoké Mýto (Čech et al. 1997). Z toho mapa 03-44 téměř nepřichází v úvahu a 

mapa 04-33 prakticky vůbec ne. K některým novějším geologickým mapám tohoto měřítka byly 

vytištěny velmi stručné Vysvětlivky, které jsou citovány v seznamu literatury. 

Pokud jde o geologické mapy v měřítku 1 : 25 000 (včetně Vysvětlivek), pokrývá jich region 1a velké 

množství. Severní část studovaného území má laločnatý charakter, protože zasahuje do údolí dolních 

toků řek vlévajících se do Labe: Úpy a Metuje, které vytvářejí, zejména jv. od Jaroměře, velkou 

soutokovou oblast s Labem. Dále pokračuje hydrogeologicky významná část labského údolí zhruba JZ 

směrem k Hradci Králové, jehož výstavba je situována do rozlehlého soutokového území Labe a 

Orlice. Popsaná část regionu je zohledněna na geologických mapách v měřítku 1:25 000: M-33-56-D-

d (Jaroměř) - rukopisná mapa (Sekyra 1966). M-33-65-B-a (Smiřice) – Sekyra (1965), M-33-65-B-b 

(Černilov) – Sekyra (1965), M-33-58-A-d (Nechanice) – Straka (1971) a M-33-68-B-d (Třebechovice) 

– Sekyra (1965). U Říkova, nedaleko České Skalice, byl proveden mimo jiné průzkum na štěrkopísky 

pro potřebu výstavby dálnice (Hošek 1971). Ve zmíněné soutokové oblasti byl mezi obcemi Rasošky, 

Vlkov a Smržov realizován vyhledávací průzkum na štěrkopísky (Vacek 1981). Další obdobné 

průzkumy proběhly na lokalitách Smiřice (Jaroš – Preiss 1958) a Věkoše (Bíža et al. 1987). Na s. 

okraji Černožic byly uskutečněny hydrogeologické práce spojené s jímáním vody v nivě Labe (Tůma 

1982). Ropné znečistění letiště Hradec Králové v nivě Labe řešila I. Froehlichová (1994). Část území 

byla posouzena v rámci Zhodnocení hydrogeologických vrtů pozorovací sítě podzemních vod 

Československo - Povodí Horního Labe 2 (Vrba 1963). Od krajského města pokračuje hlavní část 

regionu jižním směrem ke Starým Ždánicím a Hrobicím, kde se začíná labské údolí trychtýřovitě 

rozšiřovat k Lázním Bohdaneč, Rybitví, Starému Mateřovu, Pardubicím, Ostřešanům, Kuněticím a 

Dražkovu. Tuto část studovaného území zobrazují geologické mapy v měřítku 1 : 25 000: M-33-68-D-

a (Opatovice nad Labem) – Sekyra (1969), M-33-68-C-b (Dobřenice) – Sekyra (1970), M-33-68-A-d 

(Nechanice) – Straka (1971) – Vysvětlivky chybí, 13-241 (Opatovice nad Labem) – Straka 1986, M-

33-68-C-d (Bohdaneč) – Urbánek (1967), M-33-68-D-c (Pardubice) – Volšan (1968). Díky plošně 

rozsáhlému výskytu štěrkopísků a písků byly provedeny jejich průzkumy na lokalitách Plačice (Dušek 

1966, Kala 1989), Březhrad (Kala 1979), Pohřebačka (Vacek 1978), Stéblová (Hošek – Kováříková 

1977). Částečně sem zasáhly také plošně rozlehlé štěrkopískové průzkumy (Jaroš – Quitt 1957, Šmans 

– Vilímek 1967, Bíža et al. 1983). Rovněž zde byly realizovány hydrogeologické průzkumy, například 

Hradec Králové – Kukleny (Blažek 1999), Březhrad (Pavliš 1976), Vysoká nad Labem (Tomský 

1958), Borovinka (Šedivý 1980), nebo průzkum pro nalezení úložiště materiálů ve VCHZ (Matoušek 

– Rekl 1987) – u j. okraje Rybitví. Na rozšířenou jižní část výše popsaného úseku regionu navazuje 

mezi Sezemicemi a Ostřešany výběžek od Pardubic směrem k VJV, který pokračuje přes Moravany až 

k obci Radhošť. Důvodem jeho začlenění do zkoumané oblasti jsou dolní toky Loučné, Chrudimky a 

Novohradky. V těchto místech ale nebyl proveden žádný průzkum na štěrkopísky. Z větších 

hydrogeologických prací sem zasahuje v malé míře Hydrogeologická studie okresu Chrudim (Chval et 

al. 1977). 
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Dalším významným hydrogeologickým kolektorem je část regionu 1a probíhající labským údolím ve 

směru Z–V od Krakovan k Chvaleticím, Kladrubům nad Labem, Semínu, Přelouči, Živanicím a 

Lázním Bohdaneč. Tento úsek je zpracován v geologických mapách měřítka 1:25 000: M-33-67-D-d 

(Řečany nad Labem) – Hruška (1965), M-33-68-D-a (Opatovice n. Labem) – Sekyra (1969), M-3-68-

C-c (Přelouč) – Urbánek (1966), M-33-68-C-d (Bohdaneč) – Urbánek (1967), M-33-68-D-c 

(Pardubice) – Volšan (1967). Území bylo středem zájmu jak z hydrogeologického hlediska (např. 

Plešinger 1966), tak z geologického, protože se zde vyskytovaly rozsáhlé zásoby štěrkopísků a písků: 

Hradištko (Bašta et al. 1971), Hradecko (Bíža et al. 1983), Hlavečník II (Danová et al. 1987), Semín 

(Navrátilová 1983), Labské písky (Šmaus – Vilímek 1967), Břehy (Bílek – Vilímek 1970), Lohenice 

(Mareš 1959), Lohenice II (Kováříková – Vacek 1981), Bohdaneč (Šesták 1961). Zvýšený zájem byl o 

hydrogeologické průzkumy, např. Zdražil (1974), Valíček (1982), Blažek et al. (1985).  

Mezi Tetovem a Komárovem u Kladrub nad Labem a Lhotou pod Libčany u Urbanic a Praskačky 

probíhá samostatná obloukovitá část regionu 1a směrem na Chlumec nad Cidlinou, Kosičky, Boharyni 

a Roudnici, která je na obou koncích spojena s hlavní částí studovaného území. Toto území zohledňují 

následujících geologické mapy v měřítku 1 : 25 000: M-33-68-A-c (Kratonohy) – Minaříková (1972), 

M-33-68-C-a (Rohovládová Bělá) – Volšan (1969), M-33-67-D-b (Chlumec nad Cidlinou) – Volšan 

(1970). Rovněž v této části regionu byly provedeny četné průzkumy štěrkopísků: Pamětník Jih 

(Danová et al. 1988), Pamětník (Exler – Puchta 1960), Pamětník II (Janda et al. 1985), Písek (Randák 

– Turková 1980), Kosice (Blažek 2003), Obědovice (Šafránek 1987).  

Geofyzikální práce. Pro oblast regionu Labe R1a, která je významnou hydrogeologickou strukturou 

pro oběh podzemní vody byl v místech významných lokálních hydrogeologických struktur průzkum 

doplněn metodami plošné komplexní geofyziky: geoelektrickými metodami a refrakční seismikou 

(Levá a kol. 2015). V oblasti Hradecka na východním okraji Urbanické brány a v Kundratické bráně  

byl zaměřen na mocnosti a rozsahy pleistocenních kvartérních kolektorů a jejich litologický charakter 

V obou průzkumných částech byl sledován tvar reliéfu předkvartétního podloží, mocnosti kvartérních 

uloženin a jejich litofaciální typy. Lokálně byly vysledovány i změny v litotypu sedimentace v rámci 

křídových vrstev. V západní části, která se vyznačuje menšími mocnostmi křídových uloženin, bylo 

geofyzikálními metodami zachyceno i předkřídové podloží. 
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Obrázek 3-1 Situace vrtů použitých v regionu R1a 
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3.1.1. PRÁCE PROVÁDĚNÉ V RÁMCI PROJEKTU 

Pro ověření pozice a hloubky jednotlivých kolektorů a izolátorů, ověření jejich hydraulických 

parametrů, chemismu podzemní vody a pro (případné) režimní sledování hladin podzemní vody, 

především v místech kde scházely relevantní hydrogeologické informace, bylo vyhloubeno dvanáct 

průzkumných hydrogeologických vrtů, vesměs s piezometry (pozorovačkami) vzdálenými několik m 

od dotyčného vrtu. Vrty dokumentují kompletní dochovaný sled kvarterními sedimenty, stanovily 

fyzikální parametry kvartérního kolektoru, úrovně hladin podzemní vody atp. Kompletní výsledky 

vrtných prací jsou uvedeny v Závěrečných zprávách za průzkumné hydrogeologické vrty (Herrmann 

et.al 2015a, b…), uložené v archívu ČGS. 

 

Tabulka 3-1 Přehled kvartérních hydrogeologických vrtů v regionu R1a a jejich základních výsledků 

vyhloubených v rámci projektu v letech 2014‒2015 

ID vrtu Název vrtu X Y 
Z  

(m n.m.) 

Hloubka 

 vrtu (m) 

Rozsah 

kolektoru (m) 

Transmisivita 

(m2/s) 

1121_01Q Rasošky -1031735,33 -632874,33 265,43 8,5 0,3 – 7,3 1,1.10-3 

1122_01Q  Těchlovice -1042228,72 -649539,07 290,49 18,0 0,6 – 16,4 1,5.10-3 

1122_02Q Hrobice -1053513,00 -644648,73 221,61 6,0 2,5 – 4,0 1,8.10-3 

1122_03Q Hrobice -1053494,92 -644729,52 221,40 5,0 2,3 – 3,5 1,4.10-4 

1130_01Q Lány (Kokešov) -1061724,27 -656027,62 240,18 8,8 0,2 – 7,0 1,5.10-3 

1140_01Q Selmice -1057422,07 -671744,66 203,24 10,0 1,1 – 8,3 7,3.10-3 

1140_02Q Lohenice -1059222,31 -658504,78 212,69 10,5 1,1 – 9,4 1,5.10-3 

1140_03Q Lohenice -1058416,41 -658291,49 213,91 13,2 0,6 – 12,4 8,1.10-3 

1160_01Q Lhota pod Libčany -1046067,14 -652420,26 237,97 18,5 0,6 – 16,9 1,3.10-3 

1160_02Q Syrovátka -1045872,90 -653882,81 237,72 14,0 1,6 – 12,5 1,02.10-3 

1160_03Q Roudnice -1044657,57 -653303,41 237,54 15,1 1,2 – 13,0 6,7.10-3 

1160_04Q Tetov -1053433,86 -669387,92 210,54 10,0 1,2 – 9,0 5,5.10-3 

 

 

3.2. HYDROGEOLOGICKÁ PROZKOUMANOST 

Nejnovější regionální prací zabývající se hydrogeologií labského kvartéru včetně ocenění zásob 

podzemní vody zpracoval Herrmann (1994, 1998) formou Hydrogeologické syntézy labského 

kvartéru. V rámci projektu Labe se hydrogeologií a vodohospodářským využitím kvartéru v zájmovém 

území zabýval Bělař (1992). 

Zájmové území zkoumalo několik dalších významných regionálních prací: Základní hydrogeologická 

mapa 1:200 000 a Mapa chemismu podzemních vod 1 : 200 000 list 13 Hradec Králové (Krásný 

1981a, 1981b) a k nim příslušné Vysvětlivky (Krásný et al. 1982), dtto pro list 14 Šumperk (Kačura 

1985a,b, Kačura et al. 1991). Hydrogeologické mapy v rámci souboru geologických a účelových map 

1 : 50 000 listy 13-22 Jaroměř, 14-11 Nové Město nad Metují, 13-42 Pardubice sestavil Burda (1994, 

1993, 1988), listy 13-24 Hradec Králové Krásný (1986), 13-23 Chlumec nad Cidlinou Novák (1987), 

13-41 Čáslav Kadlecová (1998) a k nim příslušné textové Vysvětlivky (Burda in: Müller ed. 1998a, 

1998b, Burda-Čurda in: Müller ed. 1993).  

Rozmístění podzemních vod v kvartérních fluviálních sedimentech ČR popsal Myslil (1957). Základní 

hydrogeologickou prací v zájmovém území byla výstavba státní pozorovací sítě mělkých podzemních 
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vod, která probíhala v 60. letech (Hepnar 1966, Kolman 1966, Plešinger 1963a, 1963b, 1964, 1966, 

1967 a 1969, Plešinger - Vrána 1963, Urbánek 1963, Vrána 1961 a 1965, Vrba 1961, 1962 a 1963). 

Popis hydrogeologických rajonů je v publikaci Olmer - Kessl (1990). Kvalitu mělkých podzemních 

vod v Polabí zkoumal Skořepa (1982, 1986, 1987, 1988 a 1997). 

Účelový průzkum většího rozsahu byl proveden v letech 1934-1944 v Plotištích pro strojírenskou 

továrnu. Výsledkem je systém studní ve vyšším terasovém stupni, dnes neužívaný. Výsledky vrtných 

prací pro výstavbu pozorovací sítě v povodí Labe zpracoval Plešinger (1963). Průzkum ložisek 

štěrkopísků vyhodnotil Hošek (1984) a Medek (1989), orientační hydrogeologickou studii labských 

štěrků předložili Blažek a Tůma (1983). Souhrn výsledků hydrogeologického průzkumu okolí Hradce 

Králové zpracovali Zima (1960, 1961), Tichý (1990), Vlček (1993).  

V roce 1956 byl zahájen odběr na studňovém systému Čeperka - Hrobice. Na konci 50-tých let byl 

proveden rozsáhlý účelový průzkum jímacího území mezi Plačickým potokem a Labským náhonem u 

obce Březhrad. Výpočty spolehlivé vydatnosti území Lauda (1958) - 63 l/s, Zima (1960) - 150 l/s a 

Plešinger (1964) - 100-120 l/s se staly metodickým experimentem. Hydrogeologický průzkum pro 

ověření možnosti zvýšených odběrů v jímacím území Hrobice - Oplatil realizovaly Vodní zdroje 

Chrudim (Kříž - Blažek - Vlček 1992 a Vlček 1993). Regionální hydrogelogický průzkum kvartérních 

uloženin Labe, Cidliny a Bystřice v oblasti Nový Bydžov, Chlumec nad Cidlinou, Roudnice 

(současný rajon 1160) vedla Herešová (1970). Její výsledky byly projednány v KKZ a schváleny 

využitelné zásoby podzemních vod ve výši 135 l/s a později doplňkem i přírodní zdroje 265 l/s. 

Testování jímacích zařízení v území Třesice - Písek (40 l/s) a Kratonohy (60 l/s) provedl pro VAK 

Hradec Králové Neptun Bylany (Šeda 1992). 

 

VRTNÁ HYDROGEOLOGICKÁ PROZKOUMANOST 

V rámci projektu byla všechna dostupná data především z ČGS (Geofondu) a ostatních organizací 

uložena do centrální databáze projektu a zpracována v souboru aplikací GDbase5. Software GDbase5 

se územně člení podle jednotlivých hydrogeologických rajonů. Tak vznikl komplex geologických, 

hydrogeologických, hydrochemických a karotážních informací, který byl účelově doplněn o časové 

řady pozorování hladin a chemismu podzemních vod ČHMÚ. 

Využití GDbase5 umožnilo zpracování úkolu Rebilance v prostředí GIS, což byl významný krok k 

modernímu zpracování velikého množství dat, které se v takovém rozsahu v ČR zatím nerealizovalo. 

 

Z databáze ČGS (Hydrofondu) byly pro konstrukci hydroizohyps podzemních vod použity vybrané 

vrty zastihující kvartérní kolektor. Do analýzy dat nebyly použity hydrogeologické vrty bez udání 

kolektoru a bez informací o úrovni hladin podzemních vod. 

Specifická pozornost byla věnována vrtům s dlouhodobým režimním měřením, pozorované objekty 

ČHMÚ na území rajonu jsou uvedeny v tabulce 3-2. 
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Tabulka 3-2 Vrty s režimním pozorováním hladin podzemních vod (ještě po roce 2010) 

HGR ID Typ Název objektu 

Nadm. 

výška  

[m n.m.] 

Hydrologické 

pořadí 
Katastrální území 

Doba 

sledování 

1121 VP0018 Vrt Heřmanice  261.63 2-1-01-01-0810 Heřmanice nad Labem 1966-2014 

1121 VP0019 Vrt Heřmanice (Hořenice) 258.17 2-1-01-01-0850 Hořenice 1966-2014 

1121 VP0022 Vrt Česká Skalice (Zájezd) 271.09 2-1-01-02-0550 Malá Skalice 1966-2014 

1121 VP0023 Vrt Česká Skalice (Říkov) 269.83 2-1-01-02-0590 Říkov 1966-2014 

1121 VP0024 Vrt Dolany (Čáslavky) 255.38 2-1-01-02-0590 Čáslavky 1966-2014 

1121 VP0027 Vrt Nahořany 272.96 2-1-01-03-0530 Nahořany nad Metují 1966-2014 

1121 VP0031 Vrt Rychnovek 253.95 2-1-01-03-0590 Rychnovek 1966-2014 

1121 VP0088 Vrt Smiřice 243.71 2-1-01-04-0050 Smiřice 1963-2014 

1121 VP0090 Vrt Skalice 242.01 2-1-01-04-0070 Skalice u Smiřic 1963-2014 

1121 VP0093 Vrt Skalička 238.48 2-1-01-04-0312 Skalička nad Labem 1963-2014 

1121 VP0096 Vrt Pouchov (Věkoše) 232.27 2-1-01-04-0340 Věkoše 1963-2014 

1121 VP0151 Vrt 
Hradec Králové (Svobodné 

Dvory), VN-33 
243.99 2-1-03-01-0070 Svobodné Dvory 2008-2014 

1122 VP0303 Vrt Pohřebačka 227.77 2-1-03-01-0191 Pohřebačka 1963-2012 

1122 VP0304 Vrt Libišany 226.83 2-1-03-04-0370 Libišany 1963-2014 

1122 VP0305 Vrt Opatovice nad Labem 225.96 2-1-03-01-0193 Opatovice nad Labem 1963-2014 

1122 VP0314 Vrt Březhrad, 8 228.21 2-1-03-01-0150 Plačice 1960-2014 

1122 VP0321 Vrt Stéblová 223.67 2-1-03-04-0290 Hrobice 1965-2014 

1130 VP0210 Vrt Radhošť 247.43 2-1-03-02-0620 Radhošť 1961-2014 

1130 VP0211 Vrt Stradouň 248.88 2-1-03-02-0650 Vraclav 1961-2014 

1130 VP0220 Vrt Dašice 227.19 2-1-03-02-0800 Dašice 1961-2011 

1130 VP0261 Vrt Blížňovice (Blížňovice) 247.98 2-1-03-03-0810 Blížňovice 1962-2014 

1130 VP0262 Vrt Hrochův Týnec (Blansko) 246.06 2-1-03-03-0800 Blansko u Hrochova Týnce 1962-2014 

1130 VP0263 Vrt Čankovice 243.16 2-1-03-03-0810 Čankovice 1962-2011 

1130 VP0264 Vrt Vejvanovice (Dvakačovice) 235.20 2-1-03-03-1020 Dvakačovice 1962-2014 

1130 VP0265 Vrt Tuněchody 233.99 2-1-03-03-1050 Tuněchody 1962-2014 

1130 VP0266 Vrt Hostovice 230.16 2-1-03-03-1050 Hostovice u Pardubic 1962-2014 

1130 VP0267 Vrt Černá za Bory (Drozdice) 225.59 2-1-03-03-1072 Drozdice 1962-2014 

1130 VP0269 Vrt Sezemice (Počaply) 223.51 2-1-03-02-0860 Sezemice nad Loučnou 1962-2011 

1130 VP0271 Vrt Pardubice (Studánka) 220.85 2-1-03-03-1091 Studánka 1962-2014 

1130 VP0331 Vrt Staré Čivice 223.93 2-1-03-04-0250 Staré Čívice 1965-2014 

1140 VP0310 Vrt Ráby (Kunětice) 222.79 2-1-03-02-0880 Kunětice 1963-2014 

1140 VP0311 Vrt Staré Hradiště (Brozany) 221.60 2-1-03-02-0880 Brozany nad Labem 1963-2014 

1140 VP0318 Vrt Staré Hradiště, 31 218.38 2-1-03-02-0880 Pardubice 1960-2011 

1140 VP0322 Vrt Ohrazenice 217.71 2-1-03-04-0300 Ohrazenice 1965-2014 

1140 VP0325 Vrt Rybitví 219.20 2-1-03-04-0290 Rybitví 1965-2014 

1140 VP0326 Vrt Rybitví (Černá u Bohdanče) 214.36 2-1-03-04-0440 Černá u Bohdanče 1965-2014 

1140 VP0333 Vrt Živanice (Nerad) 217.29 2-1-03-04-0580 Nerad 1965-2011 

1140 VP0334 Vrt Přelovice 227.21 2-1-03-04-0651 Přelovice 1965-2014 

1140 VP0337 Vrt Lhota pod Přeloučí 208.24 2-1-03-04-0690 Lhota pod Přeloučí 1965-2012 

1140 VP0338 Vrt Semín 210.71 2-1-03-04-0652 Semín 1965-2011 

1140 VP0339 Vrt Strašov 215.49 2-1-03-04-0730 Strašov 1965-2014 

1140 VP0341 Vrt Kladruby nad Labem 207.45 2-1-03-04-0730 Kladruby nad Labem 1965-2014 

1140 VP0342 Vrt Řečany nad Labem 205.32 2-1-03-04-0700 Řečany nad Labem 1965-2014 

1140 VP0344 Vrt Selmice 206.06 2-1-03-04-0760 Selmice 1965-2014 

1140 VP0346 Vrt Labské Chrčice 205.60 2-1-03-04-0770 Labské Chrčice 1965-2014 

1140 VP0350 Vrt Břehy 213.75 2-1-03-04-0651 Břehy 1973-2012 

1160 VP0315 Vrt Hubenice 240.69 2-1-04-03-0220 Hubenice 1963-2014 

1160 VP0418 Vrt Měník 223.79 2-1-04-02-0590 Měník u Nového Bydžova 1961-2014 

1160 VP0420 Vrt Olešnice 218.84 2-1-04-04-0030 Olešnice nad Cidlinou 1961-2014 

1160 VP0421 Vrt Pamětník 211.15 2-1-04-04-0040 Pamětník 1961-2014 

1160 VP0424 Vrt Žiželice (Hradišťko) 212.18 2-1-04-04-0050 Hradišťko II 1961-2014 

1160 VP0435 Vrt Urbanice 244.91 2-1-04-03-0220 Urbanice u Praskačky 1963-2014 

1160 VP0436 Vrt Lhota pod Libčany 240.37 2-1-04-03-0220 Lhota pod Libčany 1963-2014 

1160 VP0438 Vrt Roudnice 231.18 2-1-04-03-0220 Roudnice 1963-2014 

1160 VP0439 Vrt Kosičky 224.76 2-1-04-03-0230 Kosičky 1963-2011 

1160 VP0442 Vrt Roudnice 229,72 2-1-04-03-0220 Roudnice 1970-2014 
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Obrázek 3-2 Pozorované vrty ČHMÚ 
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VÝSLEDKY NOVÝCH PRŮZKUMNÝCH HYDROGEOLOGICKÝCH VRTŮ 

Pro ověření pozice a hloubky jednotlivých kolektorů a izolátorů, ověření jejich hydraulických 

parametrů, chemismu podzemní vody a pro (případné) režimní sledování hladin podzemní vody, 

především v místech kde scházely relevantní hydrogeologické informace, byly vyhloubeny průzkumné 

hydrogeologické vrty (tab. 3-1). 

Během vrtných prací byly upřesňovány ve spolupráci s pracovníky vrtné firmy a pracovníky 

provádějícími karotážní měření, jak hloubky vrtů tak některé z jejich technických parametrů. Cílem 

těchto upřesnění bylo splnění projektované funkce prováděných hydrogeologických vrtů, tj. zjištění 

hydraulických parametrů a vytvoření monitorovacích objektů.  

O výsledcích testování kolektorů průzkumnými vrty byla zhotovena závěrečná zpráva obsahující 

informace a dokumentaci o zjištěné geologické stavbě, hydrogeologických vlastnostech prostředí, 

skutečném provedení a vystrojení vrtu (zahrnuje výsledky karotážních měření, technickou zprávu o 

provedení vrtu a výsledky čerpací zkoušky a rozborů vzorků vod). Dokumentace obsahuje náležitosti 

dle přílohy 1 Vyhl. ČBÚ 239/1998 Sb. 

 

1121_01Q Rasošky 

Průzkumný vrt je situován východně od obce Rasošky, severovýchodně od obce Smržov. Cílem 

průzkumného vrtu je získat hydrogeologické a geologické údaje ve vyšší pleistocénní fluviální 

štěrkopískové terase. 

 

Tabulka 3-3 Základní litostratigrafická rozhraní průzkumného vrtu 1121_01Q Rasošky 

hloubka (m) 
Hornina stratigrafické zařazení hydrogeologický typ horniny 

od do 

0 0,3 Hlína humózní holocén poloizolátor 

0,3 7,3 Písek a štěrk pleistocén zájmový kolektor 

7,3 8,5 Jíl (eluvium) svrchní křída izolátor 

 

Průzkumný hydrogeologický vrt 1121_01Q je proveden jako úplná studna o hloubce 8,5 m do 

štěrkopískového kolektoru Q a je doplněn piezometrem ve vzdálenosti 6,6 m od osy vrtu. Báze 

kolektoru je v hloubce 7,3 m pod terénem (z – 265,43 m n/m) v úrovni 258,13 m n/m. Před 

hydrodynamickou zkouškou dne 29. 5. 2015 byla hladina podzemní vody ve vrtu v hloubce 2,45 m 

pod měřícím bodem, tedy v úrovni 263,80 m n/m. Ve stejný den mělo zvodnění kolektoru mocnost 

5,67 m a volnou hladinu podzemní vody. 

Hydrodynamická zkouška byla realizována v neustáleném režimu v trvání 1+3+2 dny při stálém 

odběru podzemní vody Q = 1,14 l/s. Zabezpečovací měření bylo provedeno v soukromé studni pana 

M. Zolmana Rasošky č.p. 108, na pozemku st. 213 ve vzdálenosti 350 m východně od čerpaného vrtu. 

Snížení hladiny vyvolané HDZ nebylo pozorováno. Vyhodnocení HDZ bylo provedeno metodou 

Jacobovy aproximace s výslednou hodnotou průtočnosti kolektoru T = 97 m
2
/d = 1,1.10

-3
 m

2
/s. Při 

mocnosti zvodněných štěrkopísků 5,79 m je součinitel hydraulické vodivosti k = 1,9.10
-4

 m/s. Hodnota 

součinitele storativity v jednotkách procent S = 1 – 2 %. Podle velikosti transmisivity se jedná o 

lokalitu, která umožňuje rozptýlené nevelké odběry pro místní zásobování. 
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Pro zhodnocení kvality vody kvartérních zvodněných vrstev byl použit výsledek chemické analýzy 

vzorku vody odebrané z vrtu 1121-01Q Rasošky 1. 6. 2015. Podle skupin převažujících iontů (molární 

subfacie) je charakterizována typem Ca-HCO3-NO3; chemický typ dle 35 mval%: Ca-; chemický typ 

dle 20 mval%: Ca-SO4HCO3NO3. Chemické typy i celková mineralizace nevybočují z obvyklých 

hodnot v příslušném hydrogeologickém rajonu, až na neobvykle vysoký obsah dusičnanů. Pro pitné 

účely (z hlediska posouzení kvality podzemní vody ve vztahu k chemickým ukazatelům uvedeným ve 

vyhlášce  252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a 

rozsah kontroly pitné vody, ve znění pozdějších předpisů) nevyhovuje vysoký obsah dusičnanů 98 

mg/l (povoleno 50 mg/l). Ostatní analyzované složky nepřekračují povolené limity vyhl. 252/2004 Sb. 

Toxické kovy, polychlorované uhlovodíky a další organické sloučeniny ve vodě v nadlimitním 

množství (dle vyhl. 252/2004 Sb.) zjištěny nebyly. To však neplatí pro pesticidy - jejich celková suma 

5,19 µg/l překročila nejvyšší meznou hodnotu desetinásobně. Z hlediska upravitelnosti (dle vyhl. č. 

120/2011 Sb.) je voda pro vodárenské využití nevhodná a řadí se do nejhorší kategorie >A3.  

Podle zadání byla na tomto vrtu provedena revizní karotáž.  

 

1122_01Q  Těchlovice 

Průzkumný vrt je situován jižně od obce Těchlovice při silnici do Libčan mezi ovocnými sady. Cílem 

průzkumného vrtu bylo získat hydrogeologické a geologické údaje ve vysoké pleistocénní fluviální 

štěrkopískové terase, kde často dochází ke snížení až ztrátám vydatnosti jímacích objektů. 

 

Tabulka 3-4 Základní litostratigrafická rozhraní průzkumného vrtu 1122_01Q   

hloubka (m) 
Hornina stratigrafické zařazení hydrogeologický typ horniny 

od do 

0 0,6 Hlína holocén poloizolátor 

0,6 16,4 Písek a štěrk pleistocén zájmový kolekor 

16,4 18,0 Jíl (eluvium) svrchní křída izolátor 

 

Průzkumný hydrogeologický vrt 1122_01Q je proveden jako úplná studna o hloubce 18,0 m do 

kvartérního štěrkopískového kolektoru. Před hydrodynamickou zkouškou dne 19.1.2015 byla hladina 

podzemní vody ve vrtu v hloubce 15,30 m pod měřícím bodem, tedy v úrovni 275,52 m n/m. Ve stejný 

den mělo zvodnění kolektoru mocnost 1,94 m a volnou hladinu podzemní vody. 

Hydrodynamická zkouška byla realizována v neustáleném režimu v trvání 1+3+2 dny při stálém 

odběru podzemní vody Q = 0,96 l/s. Jako pozorovací objekty byly vybrány vrtané studny pro 

zavlažování sadů: Studna St_les o hloubce 50,5 m ve vzdálenosti 400 m jižně a studna St_sad  

o hloubce 43 m ve vzdálenosti 250m východně od vrtu 1122_01Q. Obě studny zachovaly ustálený 

stav hladiny podzemní vody bez trendu po celou dobu HDZ (St_les v hloubce 14,79 m a St_sad 

v hloubce 11,72 m). Vyhodnocení HDZ bylo provedeno metodou Jacobovy aproximace s výslednou 

hodnotou průtočnosti kolektoru T = 127 m
2
/d = 1,5.10

-3
 m

2
/s. Při mocnosti zvodněných štěrkopísků 

1,94 m je součinitel hydraulické vodivosti k = 7,6.10
-4

 m/s. Hydraulické vlastnosti štěrkopískového 

kolektoru ve vrtné lokalitě 1122_01Q lze klasifikovat podle transmisivity jako střední, kde vrtná 

lokalita umožňuje rozptýlené, většinou nevelké odběry pro místní zásobování. 

Pro zhodnocení kvality vody kvartérních zvodněných vrstev byl použit výsledek chemické analýzy 

vzorku vody odebrané z vrtu 1122-01Q Těchlovice 22. 1. 2015. Podle skupin převažujících iontů 
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(molární subfacie) je charakterizována typem Ca-SO4-NO3; chemický typ dle 35 mval%: Ca-SO4; 

chemický typ dle 20 mval%: Ca-SO4NO3. Chemické typy i celková mineralizace nevybočují 

z obvyklých hodnot v příslušném hydrogeologickém rajonu, avšak nízké pH<6, nízký obsah 

hydrogenuhličitanů běžné nejsou. Pro pitné účely (z hlediska posouzení kvality podzemní vody ve 

vztahu k chemickým ukazatelům uvedeným ve Vyhlášce 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) nevyhovuje vysoký obsah dusičnanů 71 mg/l (povoleno 50 mg/l). Ostatní analyzované 

složky nepřekračují povolené limity Vyhlášky č.252/2004 Sb. Toxické kovy, polychlorované 

uhlovodíky a další organické sloučeniny ve vodě v nadlimitním množství (dle Vyhlášky č. 252/2004 

Sb.) zjištěny nebyly. Z hlediska upravitelnosti (dle Vyhlášky č. 120/2011 Sb.) je voda pro vodárenské 

využití nevhodná a řadí se do nejhorší kategorie >A3 vlivem dusičnanů 

Podle zadání byla na tomto vrtu provedena revizní karotáž.  

 

1122_02Q  Hrobice (východ) 

Průzkumný vrt je situován východně od obce Hrobice, na pravém břehu Labe. Cílem průzkumného 

vrtu je získat hydrogeologické a geologické údaje v holocenní fluviální akumulaci a ověření mocnosti 

štěrkopískové údolní terasy. 

 

 Tabulka 3-5 Základní litostratigrafická rozhraní průzkumného vrtu 1122_02Q   

hloubka (m) 
Hornina stratigrafické zařazení hydrogeologický typ horniny 

od do 

0 2,5 Hlína povodňová holocén izolátor 

2,5 3,9 Písek a štěrk Holocén - pleistocén zájmový kolekor 

3,9 6,0 Slín (eluvium) svrchní křída izolátor 

 

Průzkumný hydrogeologický vrt 1122_02Q je proveden jako úplná studna o hloubce 6,0 m do 

štěrkopískového kolektoru Q a podložní přípovrchové zóny křídových sedimentů ve vzdálenosti 18 m 

od pravého břehu Labe. Při HDZ byl pozorován sousední vrt PV = 1122_03Q ve vzdálenosti 82,8 m 

od osy vrtu. Báze kolektoru Q je v hloubce 3,9 m pod terénem (z – 221,61 m n/m) v úrovni 217,71 m 

n/m. Před hydrodynamickou zkouškou dne 1. 5. 2015 byla hladina podzemní vody ve vrtu v hloubce 

3,72 m pod měřícím bodem, tedy v úrovni 218,76 m n/m. Ve stejný den mělo zvodnění kolektoru 

mocnost 1,15 m a volnou hladinu podzemní vody. 

Hydrodynamická zkouška byla realizována v neustáleném režimu v trvání 1+3+2 dny při odběru 

podzemní vody Q = 1,5 → 1,15 l/s. Vyhodnocení HDZ bylo provedeno metodou Jacobovy 

aproximace s výslednou hodnotou průtočnosti kolektoru T = 157 m
2
/d = 1,8.10

-3
 m

2
/s. Při mocnosti 

zvodněných štěrkopísků 1,15 m je součinitel hydraulické vodivosti k = 1,5.10
-3

 m/s. Hydraulické 

vlastnosti lze klasifikovat podle transmisivity jako střední, kde vrtná lokalita umožňuje rozptýlené 

odběry. Interakce zvodnění štěrkopískového kolektoru s Labem je v lokalitě silně omezené vzhledem 

k elevaci křídového podloží a nízké mocnosti štěrkopísků a zahloubení toku Labe pod jejich bázi. 

Pro zhodnocení kvality vody kvartérních zvodněných vrstev byl použit výsledek chemické analýzy 

vzorku vody odebrané z vrtu 1122-02Q 27. 2. 2015. Podle skupin převažujících iontů (molární 

subfacie) je charakterizována typem HCO3-Ca-Na; chemický typ dle 35 mval%: Ca-SO4HCO3; 

chemický typ dle 20 mval%: CaNa-SO4HCO3. Chemické typy i celková mineralizace nevybočují 
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z obvyklých hodnot v příslušném hydrogeologickém rajonu. Pro pitné účely (z hlediska posouzení 

kvality podzemní vody ve vztahu k chemickým ukazatelům uvedeným ve Vyhlášce 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) nevyhovuje obsah železa 2 mg/l, manganu 0,8 mg/l, chemická 

spotřeba kyslíku a pesticid acetochlor 0,146 μg/l (povoleno 0,1 μg/l).. Ostatní analyzované složky 

nepřekračují povolené limity Vyhlášky č.252/2004 Sb. Toxické kovy, polychlorované uhlovodíky a 

další organické sloučeniny ve vodě v nadlimitním množství (dle Vyhlášky č. 252/2004 Sb.) zjištěny 

nebyly. Z hlediska upravitelnosti (dle Vyhlášky č. 120/2011 Sb.) se voda pro vodárenské využití řadí 

do kategorie A3 vlivem železa a manganu. 

Podle zadání byla na tomto vrtu provedena revizní karotáž.  

 

1122_03Q  Hrobice (Z) 

Průzkumný vrt je situován východně od obce Hrobice, na pravém břehu Labe. Cílem průzkumného 

vrtu bylo získat hydrogeologické a geologické údaje v holocenní fluviální štěrkopískové terase. 

 

 Tabulka 3-6 Základní litostratigrafická rozhraní průzkumného vrtu 1122_03Q   

hloubka (m) 
Hornina stratigrafické zařazení hydrogeologický typ horniny 

od do 

0 2,3 Hlína povodňová holocén izolátor 

2,3 3,5 Písek  Holocén - pleistocén zájmový kolekor 

3,5 5,0 slín (eluvium) svrchní křída izolátor 

 

Průzkumný hydrogeologický vrt 1122_03Q je proveden jako úplná studna o hloubce 5,0 m do 

kvartérního štěrkopískového kolektoru a podložní připovrchové zóny křídových sedimentů. Před 

hydrodynamickou zkouškou dne 17. 2. 2015 byla hladina podzemní vody ve vrtu v hloubce 3,02 m 

pod měřícím bodem, tedy v úrovni 219,19 m n/m. Ve stejný den mělo zvodnění kolektoru mocnost 

0,79 m a volnou hladinu podzemní vody. 

Hydrodynamickou zkoušku byla realizována v neustáleném režimu v trvání 1+3+2 dny při stálém 

odběru podzemní vody Q = 0,23 l/s. Hladina ve vrtu při poklesu sestoupila do přípovrchové zóny 

křídových sedimentů až do hloubky 0,87 m pod bázi štěrkopískového kolektoru. Současně byla 

pozorována hladina ve vrtu 1122_02Q ve vzdálenosti 82,8 m. Vyhodnocení HDZ bylo provedeno 

metodou Jacobovy aproximace s výslednou hodnotou průtočnosti kolektoru T = 2,15 m
2
/d = 1,4.10

-4
 

m
2
/s. Při mocnosti zvodněných štěrkopísků 0,79 m je součinitel hydraulické vodivosti k = 1,8.10

-4
 m/s. 

Hydraulické vlastnosti štěrkopískového kolektoru ve vrtné lokalitě 1122_03Q lze klasifikovat podle 

transmisivity jako nízké až střední, kde vrtná lokalita umožňuje rozptýlené nevelké odběry. Interakce 

zvodnění štěrkopískového kolektoru s Labem je v lokalitě silně omezené vzhledem k elevaci 

křídového podloží a nízké mocnosti štěrkopísků a zahloubení toku Labe pod jejich bázi. 

Pro zhodnocení kvality vody kvartérních zvodněných vrstev byl použit výsledek chemické analýzy 

vzorku vody odebrané z vrtu 1122-03Q 18. 2. 2015. Podle skupin převažujících iontů (molární 

subfacie) je charakterizována typem HCO3-Ca-Na; chemický typ dle 35 mval%: Ca-HCO3SO4; 

chemický typ dle 20 mval%: CaNa-HCO3SO4. Chemické typy i celková mineralizace nevybočují 

z obvyklých hodnot v příslušném hydrogeologickém rajonu. Pro pitné účely (z hlediska posouzení 

kvality podzemní vody ve vztahu k chemickým ukazatelům uvedeným ve Vyhlášce č.252/2004 Sb., 



Rebilance zásob podzemních vod                                                                        ID EIS 10051606-SFŽP 

30 

 

kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné 

vody, ve znění pozdějších předpisů) nevyhovuje vysoký obsah železa 10 mg/l, manganu 1,4 mg/l, 

chemická spotřeba kyslíku, celkový organický uhlík a pesticidy. Ostatní analyzované složky 

nepřekračují povolené limity Vyhlášky č.252/2004 Sb. Toxické kovy, polychlorované uhlovodíky a 

další organické sloučeniny ve vodě v nadlimitním množství (dle Vyhlášky č. 252/2004 Sb.) zjištěny 

nebyly. Z hlediska upravitelnosti (dle Vyhlášky č. 120/2011 Sb.) se voda pro vodárenské využití řadí 

do nejhorší kategorie >A3 především vlivem železa a manganu. 

Podle zadání byla na tomto vrtu provedena revizní karotáž.  

 

1130_01Q Lány (Kokešov) 

Průzkumný vrt je situován severně od obce Bezděkov, jižně Crkáňského rybníku, západně Pardubic. 

Cílem průzkumného vrtu je získat hydrogeologické a geologické údaje v pleistocénní fluviální 

štěrkopískové terase. 

 

 Tabulka 3-7 Základní litostratigrafická rozhraní průzkumného vrtu 1130_01Q 

hloubka (m) 
Hornina stratigrafické zařazení hydrogeologický typ horniny 

od do 

0 0,2 Hlína humózní holocén poloizolátor 

0,2 6,9 Písek a štěrk pleistocén zájmový kolektor 

6,9 8,8 Jíl (eluvium) svrchní křída izolátor 

 

Průzkumný hydrogeologický vrt 1130_01Q je proveden jako úplná studna o hloubce 18,0 m do 

kvartérního štěrkopískového kolektoru. 8,8 m do štěrkopískového kolektoru Q a je doplněn 

piezometrem ve vzdálenosti 5,4 m od osy vrtu. Před hydrodynamickou zkouškou dne 20. 3. 2015 byla 

hladina podzemní vody ve vrtu v hloubce 3,02 m pod měřícím bodem, tedy v úrovni 237,97 m n/m. 

Ve stejný den mělo zvodnění kolektoru mocnost 4,68 m a volnou hladinu podzemní vody. 

Hydrodynamickou zkoušku byla realizována v neustáleném režimu v trvání 1+3+2 dny při stálém 

odběru podzemní vody Q = 1,8 l/s. Vyhodnocení HDZ bylo provedeno metodou Jacobovy aproximace 

s výslednou hodnotou průtočnosti kolektoru T = 129 m
2
/d = 1,5.10

-3
 m

2
/s. Při mocnosti zvodněných 

štěrkopísků 6,68 m je součinitel hydraulické vodivosti k= 3,1.10
-4

 m/s. Hodnota součinitele storativity 

je nízká v jednotkách procent. Hydraulické vlastnosti štěrkopískového kolektoru ve vrtné lokalitě 

1122_01Q lze klasifikovat podle transmisivity jako střední, kde vrtná lokalita umožňuje rozptýlené 

odběry pro místní zásobování. 

Pro zhodnocení kvality vody kvartérních zvodněných vrstev byl použit výsledek chemické analýzy 

vzorku vody odebrané z vrtu 1130-01Q Lány (Kokešov) 23. 3. 2015. Podle skupin převažujících iontů 

(molární subfacie) je charakterizována typem Cl-Ca-HCO3; chemický typ dle 35 mval%: Ca-Cl; 

chemický typ dle 20 mval%: CaNa-ClHCO3SO4. Chemický typ je pro vodu z kvartérních sedimentů 

zcela neobvyklý a indikuje vliv solení komunikací. Pro pitné účely (z hlediska posouzení kvality 

podzemní vody ve vztahu k chemickým ukazatelům uvedeným ve vyhlášce  252/2004 Sb., kterou se 

stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, ve znění 

pozdějších předpisů) těsně nevyhovuje obsah chloridů 105 mg/l (mezná hodnota 100 mg/l). Ostatní 

analyzované složky nepřekračují povolené limity vyhl. 252/2004 Sb. Toxické kovy, polychlorované 
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uhlovodíky a další organické sloučeniny ve vodě v nadlimitním množství (dle vyhl. 252/2004 Sb.) 

zjištěny nebyly. Z hlediska upravitelnosti (dle vyhl. č. 120/2011 Sb.) se voda pro vodárenské využití 

řadí na hranici kategorií A1/A3 v závislosti na obsahu chloridů, který bude časem klesat (až do další 

zimy). 

Podle zadání byla na tomto vrtu provedena revizní karotáž.  

 

1140_01Q Semice 

Průzkumný vrt je situován jihozápadně od obce Semice, v blízkosti pravého břehu Labe. Cílem 

průzkumného vrtu je získat hydrogeologické a geologické údaje v holocénní fluviální štěrkopískové 

terase. 

 

Tabulka 3-8 Základní litostratigrafická rozhraní průzkumného vrtu 1140_01Q   

hloubka (m) 
Hornina stratigrafické zařazení hydrogeologický typ horniny 

od do 

0 1,1 Hlína humózní holocén poloizolátor 

1,1 8,3 Písek  Holocén – pleistocén zájmový kolektor 

8,3 10,0 Jíl (eluvium) svrchní křída izolátor 

 

Průzkumný hydrogeologický vrt 1160_03Q je proveden jako úplná studna o hloubce 10,0 m do 

štěrkopískového kolektoru Q a je doplněn piezometrem ve vzdálenosti 5,3 m od osy vrtu. Báze 

kolektoru je v hloubce 8,3 m pod terénem (z – 203,24 m n/m) v úrovni 194,94 m n/m. Před 

hydrodynamickou zkouškou dne 23. 3. 2015 byla hladina podzemní vody ve vrtu v hloubce 2,88 m 

pod měřícím bodem, tedy v úrovni 201,17 m n/m. Ve stejný den mělo zvodnění kolektoru mocnost 

6,23 m a volnou hladinu podzemní vody. 

Hydrodynamické zkoušky byly realizovány v neustáleném režimu v trvání 1+3+2 dny při stálém 

odběru podzemní vody Q = 3,55 resp 6,8 l/s. Vyhodnocení HDZ bylo provedeno metodou Jacobovy 

aproximace s výslednou hodnotou průtočnosti kolektoru T = 748 m
2
/d = 8,7.10

-3
 m

2
/s. Při mocnosti 

zvodněných štěrkopísků 6,23 m je součinitel hydraulické vodivosti k = 1,2.10
-3

 m/s. Hodnota 

součinitele storativity S = 7-10 %. Podle velikosti transmisivity se jedná o lokalitu, která umožňuje 

velké soustředěné odběry 

Pro zhodnocení kvality vody kvartérních zvodněných vrstev byl použit výsledek chemické analýzy 

vzorku vody odebrané z vrtu 1140_01Q Semice 26. 3. 2015. Podle skupin převažujících iontů 

(molární subfacie) je charakterizována typem Ca-SO4-HCO3; chemický typ dle 35 mval%: Ca-SO4; 

chemický typ dle 20 mval%: Ca-SO4HCO3. Chemické typy i celková mineralizace nevybočují 

z obvyklých hodnot v příslušném hydrogeologickém rajonu. Pro pitné účely (z hlediska posouzení 

kvality podzemní vody ve vztahu k chemickým ukazatelům uvedeným ve vyhlášce 252/2004 Sb., 

kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné 

vody, ve znění pozdějších předpisů) nevyhovuje vysoký obsah železa (8,4 mg/l), manganu (0,5 mg/l), 

síranů a pesticidů – suma 1,76 μg/l (nejvyšší mezná hodnota u sumy pesticidů je do 0,5 μg/l). Ostatní 

analyzované složky nepřekračují povolené limity vyhl. 252/2004 Sb. Toxické kovy, polychlorované 

uhlovodíky a další organické sloučeniny kromě pesticidů ve vodě v nadlimitním množství (dle vyhl. 

252/2004 Sb.) zjištěny nebyly. Z hlediska upravitelnosti (dle vyhl. č. 120/2011 Sb.) je voda pro 
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vodárenské využití nevhodná a řadí se do nejhorší kategorie >A3 kvůli vysokému obsahu železa, 

manganu, síranů a pesticidů. 

Podle zadání byla na tomto vrtu provedena revizní karotáž.  

 

1140_02Q Lohenice (jih) 

Průzkumný vrt je situován jihovýchodně od obce Lochenice na jižním břehu v louce pod písníkem. 

Cílem průzkumného vrtu je získat hydrogeologické a geologické údaje v pleistocénní fluviální 

štěrkopískové terase, kde oběh podzemní vody byl změněn těžbou štěrkopísku. Vrt 1140_02Q je 

umístěn na jižním břehu jezera v písníku, kde podzemní voda vsakuje z jezera do štěrkopísku. Proti 

vrtu 1140_02Q je na severním břehu písníku, kde podzemní voda vyvěrá do jezera je umístěn vrt 

1140_03Q. Jsou sledovány změny chemismu podzemní vody na proudnici procházející písníkem  

a postup zazemňování v souvislosti s intenzivním rekreačním a rybářským využíváním jezera 

v písníku. 

 

Tabulka 3-9 Základní litostratigrafická rozhraní průzkumného vrtu 1140_02Q   

hloubka (m) 
Hornina stratigrafické zařazení hydrogeologický typ horniny 

od do 

0 1,1 Hlína písčitá holocén poloizolátor 

1,1 9,4 Písek a štěrk pleistocén zájmový kolektor 

9,4 10,5 Jíl (eluvium) svrchní křída izolátor 

 

Průzkumný hydrogeologický vrt 1140_02Q je proveden jako úplná studna o hloubce 10,5 m do 

štěrkopískového kolektoru Q. Před hydrodynamickou zkouškou dne 19. 2. 2015 byla hladina 

podzemní vody ve vrtu v hloubce 3,86 m pod měřícím bodem, tedy v úrovni 275,52 m n/m. Ve stejný 

den mělo zvodnění kolektoru mocnost 5,55 m a volnou hladinu podzemní vody. 

Hydrodynamickou zkoušku byla realizována v neustáleném režimu v trvání 1+3+2 dny při stálém 

odběru podzemní vody Q = 3,0 l/s. Vyhodnocení HDZ bylo provedeno metodou Jacobovy aproximace 

s výslednou hodnotou průtočnosti kolektoru T = 127 m
2
/d = 1,5.10

-3
 m

2
/s. Při mocnosti zvodněných 

štěrkopísků ,55 m je součinitel hydraulické vodivosti k = 2,7.10
-4

 m/s. Hydraulické vlastnosti 

štěrkopískového kolektoru lze klasifikovat podle transmisivity jako střední, kde vrtná lokalita 

umožňuje rozptýlené, většinou nevelké odběry pro místní zásobování. 

Pro zhodnocení kvality vody kvartérních zvodněných vrstev byl použit výsledek chemické analýzy 

vzorku vody odebrané z vrtu 1140_02Q Lohenice 23. 2. 2015. Podle skupin převažujících iontů 

(molární subfacie) je charakterizována typem HCO3-Ca-SO4; chemický typ dle 35 mval%: Ca-

CO3SO4; chemický typ dle 20 mval%: Ca-HCO3SO4. Chemické typy i celková mineralizace 

nevybočují z obvyklých hodnot v příslušném hyrogeologickém rajonu. Pro pitné účely (z hlediska 

posouzení kvality podzemní vody ve vztahu k chemickým ukazatelům uvedeným ve vyhlášce  

252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah 

kontroly pitné vody, ve znění pozdějších předpisů) nevyhovuje pouze obsah jednotlivých pesticidů 

>0,1 μg/l (nejvyšší mezná hodnota u jednotlivých pesticidů až na výjimky je do  

0,1 μg/l). Ostatní analyzované složky nepřekračují povolené limity vyhl. 252/2004 Sb. Toxické kovy, 

polychlorované uhlovodíky a další organické sloučeniny ve vodě v nadlimitním množství (dle vyhl. 

252/2004 Sb.) zjištěny nebyly. Z hlediska upravitelnosti (dle vyhl. č. 120/2011 Sb.) je voda pro 
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vodárenské využití vhodná a řadí se do kategorie A2 (vyžaduje jednodušší úpravu) vlivem obsahu 

pesticidů (>0,1 μg/l). 

Podle zadání byla na tomto vrtu provedena revizní karotáž.  

 

1140_03Q  Lohenice 

Průzkumný vrt je situován východně od obce Lochenice na severním břehu písníku v kempu 

„Camping U Třpytky“. Cílem průzkumného vrtu je získat hydrogeologické a geologické údaje v 

pleistocénní fluviální štěrkopískové terase, kde oběh podzemní vody byl změněn těžbou štěrkopísku. 

Vrt 1140_03Q je umístěn na severním břehu jezera v písníku, kde podzemní voda vyvěrá do jezera. 

Proti vrtu 1140_03Q je na jižním břehu písníku, kde se voda z písníku vsakuje zpět do štěrkopísků 

umístěn vrt 1140_02Q. Jsou sledovány změny chemismu podzemní vody na proudnici procházející 

písníkem a postup zazemňování v souvislosti s intenzivním rekreačním a rybářským využíváním 

jezera v písníku. 

 

 Tabulka 3-10 Základní litostratigrafická rozhraní průzkumného vrtu 1140_03Q   

hloubka (m) 
Hornina stratigrafické zařazení hydrogeologický typ horniny 

od do 

0 0,5 Pisek zahliněný holocén poloizolátor 

0,6 12,4 Písek a štěrk pleistocén zájmový kolektor 

12,4 18,0 Jíl (eluvium) svrchní křída izolátor 

 

Průzkumný hydrogeologický vrt 1140_03Q je proveden jako úplná studna o hloubce 14 m do 

štěrkopískového kolektoru Q a je doplněn piezometrem ve vzdálenosti 5,0 m od osy vrtu. Před 

hydrodynamickou zkouškou dne 22. 2. 2015 byla hladina podzemní vody ve vrtu v hloubce 4,80 m 

pod měřícím bodem, tedy v úrovni 209,82 m n/m. Ve stejný den mělo zvodnění kolektoru mocnost 8,3 

m a volnou hladinu podzemní vody. 

Hydrodynamické zkoušky byly realizovány v neustáleném režimu v trvání 1+3+2 dny při stálém 

odběru podzemní vody Q = 3,46 resp. 6,23 l/s. Vyhodnocení HDZ bylo provedeno metodou Jacobovy 

aproximace s výslednou hodnotou průtočnosti kolektoru T = 480 m
2
/d = 5,6.10

-3
 m

2
/s. Při mocnosti 

zvodněných štěrkopísků 8,3 m je součinitel hydraulické vodivosti k = 6,1.10
-4

 m/s. Hodnota 

součinitele storativity S = 7 – 10 %. Podle velikosti transmisivity se jedná o lokalitu, která umožňuje 

velké soustředěné odběry. 

Pro zhodnocení kvality vody kvartérních zvodněných vrstev byl použit výsledek chemické analýzy 

vzorku vody odebrané z vrtu 1140_03Q Lohenice (S) 25. 2. 2015. Podle skupin převažujících iontů 

(molární subfacie) je charakterizována typem Ca-HCO3-SO4; chemický typ dle 35 mval%: Ca-

SO4HCO3; chemický typ dle20 mval%: Ca-SO4HCO3. Chemické typy i celková mineralizace 

nevybočují z obvyklých hodnot v příslušném hyrogeologickém rajonu. Pro pitné účely (z hlediska 

posouzení kvality podzemní vody ve vztahu k chemickým ukazatelům uvedeným ve vyhlášce  

252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah 

kontroly pitné vody, ve znění pozdějších předpisů) nevyhovují vysoké obsahy železa 7,6 mg/l, 

chemická spotřeba kyslíku, obsah celkového organického uhlíku TOC a obsah pesticidů 1,28 μg/l 

(nejvyšší mezná hodnota u sumy pesticidů je 0,5 μg/l). Ostatní analyzované složky nepřekračují 

povolené limity vyhl. 252/2004 Sb. Toxické kovy, polychlorované uhlovodíky a další organické 
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sloučeniny ve vodě v nadlimitním množství (dle vyhl. 252/2004 Sb.) zjištěny nebyly. Z hlediska 

upravitelnosti (dle vyhl. č. 120/2011 Sb.) je voda pro vodárenské využití nevhodná a řadí se do 

nejhorší kategorie >A3 (kvůli vysokému obsahu železa a pesticidů. 

Podle zadání byla na tomto vrtu provedena revizní karotáž.  

 

1160_01Q Lhota pod Libčany  

Průzkumný vrt je situován jihozápadně od obce Lhota pod Libčany, poblíž železniční tratě. Cílem 

průzkumného vrtu je získat hydrogeologické a geologické údaje v pleistocénní fluviální štěrkopískové 

terase. 

 

Tabulka 3-11 Základní litostratigrafická rozhraní průzkumného vrtu 1160_01Q 

hloubka (m) 
Hornina stratigrafické zařazení hydrogeologický typ horniny 

od do 

0 0,6 Hlína  holocén poloizolátor 

0,6 16,9 Písek a štěrk pleistocén zájmový kolektor 

16,9 18,5 Jíl (eluvium) svrchní křída izolátor 

 

Průzkumný hydrogeologický vrt 1160_01Q je proveden jako úplná studna o hloubce 18,5 m do 

štěrkopískového kolektoru Q a je doplněn piezometrem ve vzdálenosti 4,8 m od osy vrtu. Báze 

kolektoru je v hloubce 16,9 m pod terénem (z – 237,97 m n/m) v úrovni 220,10 m n/m. Před 

hydrodynamickou zkouškou dne 1. 5. 2015 byla hladina podzemní vody ve vrtu v hloubce 4,85 m pod 

měřícím bodem, tedy v úrovni 233,93 m n/m. Ve stejný den mělo zvodnění kolektoru mocnost 13,83 

m a volnou hladinu podzemní vody. 

Hydrodynamickou zkoušku byla realizována v neustáleném režimu v trvání 1+3+2 dny při stálém 

odběru podzemní vody Q = 0,96 l/s. Vyhodnocení HDZ bylo provedeno metodou Jacobovy 

aproximace s výslednou hodnotou průtočnosti kolektoru T = 112 m
2
/d = 1,3.10

-3
m

2
/s. Při mocnosti 

zvodněných štěrkopísků 13,83 m je součinitel hydraulické vodivosti k = 9.10
-5

 m/s. Storativita je 

v jednotkách procent (1–3%). Po zhodnocení realizované hydrodynamické zkoušky lze hydraulické 

vlastnosti štěrkopískového kolektoru ve vrtné lokalitě 1160_01Q klasifikovat podle transmisivity jako 

střední až vysoké, kde vrtná lokalita umožňuje středěné odběry menšího významu. 

Pro zhodnocení kvality vody kvartérních zvodněných vrstev byl použit výsledek chemické analýzy 

vzorku vody odebrané z vrtu 1160_01Q Lhota pod Libčany 4. 5. 2015. Podle skupin převažujících 

iontů (molární subfacie) je charakterizována typem Ca-HCO3-SO4; chemický typ dle 35 mval%: Ca-

SO4; chemický typ dle 20 mval%: Ca-SO4HCO3. Chemický typ i celková mineralizace nevybočují 

z obvyklých hodnot v příslušném hydrogeologickém rajonu. Pro pitné účely (z hlediska posouzení 

kvality podzemní vody ve vztahu k chemickým ukazatelům uvedeným ve vyhlášce  252/2004 Sb., 

kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné 

vody, ve znění pozdějších předpisů) nevyhovuje obsah dusičnanů, manganu, pesticidů. Toxické kovy, 

polychlorované uhlovodíky a další organické sloučeniny kromě pesticidů ve vodě v nadlimitním 

množství (dle vyhl. 252/2004 Sb.) zjištěny nebyly. Z hlediska upravitelnosti (dle vyhl. č. 120/2011 

Sb.) není voda pro vodárenské využití vhodná a řadí se do nejhorší kategorie >A3 především kvůli 

vysokému obsahu dusičnanů. 



Rebilance zásob podzemních vod                                                                        ID EIS 10051606-SFŽP 

35 

 

Podle zadání byla na tomto vrtu provedena revizní karotáž.  

 

1160_02Q Syrovátka  

Průzkumný vrt je situován severně od obce Syrovátka. Cílem průzkumného vrtu je získat 

hydrogeologické a geologické údaje v pleistocénní fluviální štěrkopískové terase. 

 

Tabulka 3-12 Základní litostratigrafická rozhraní průzkumného vrtu 1160_02Q 

hloubka (m) 
Hornina stratigrafické zařazení hydrogeologický typ horniny 

od do 

0 1,6 Hlína jemně písčitá pleistocén poloizolátor 

1,6 12,1 Písek  pleistocén zájmový kolektor 

12,1 14,0 Jíl (eluvium) svrchní křída izolátor 

 

Průzkumný hydrogeologický vrt 1160_02Q je proveden jako úplná studna o hloubce 14 m do 

štěrkopískového kolektoru Q a je doplněn piezometrem ve vzdálenosti 4,4 m od osy vrtu. Báze 

kolektoru je v hloubce 12,4 m pod terénem (z – 237,72 m n/m) v úrovni 225,32 m n/m. Před 

hydrodynamickou zkouškou dne 27. 5. 2015 byla hladina podzemní vody ve vrtu v hloubce 5,90 m 

pod měřícím bodem, tedy v úrovni 232,56 m n/m. Ve stejný den mělo zvodnění kolektoru mocnost 

7,24 m a volnou hladinu podzemní vody. 

Hydrodynamickou zkoušku byla realizována v neustáleném režimu v trvání 1+3+2 dny při stálém 

odběru podzemní vody Q = 3,8 l/s. Vyhodnocení HDZ bylo provedeno metodou Jacobovy aproximace 

s výslednou hodnotou průtočnosti kolektoru T = 639 m
2
/d = 7,4.10

-3
 m

2
/s. Při mocnosti zvodněných 

štěrkopísků 7,24 m je součinitel hydraulické vodivosti k = 1,02.10
-3

 m/s. Hodnota součinitele 

storativity je v prvních desítkách procent S = 6–17 %. Podle velikosti transmisivity se jedná o lokalitu, 

s vysokou transmisivitou, která umožňuje soustředěné odběry menšího významu. 

Pro zhodnocení kvality vody kvartérních zvodněných vrstev byl použit výsledek chemické analýzy 

vzorku vody odebrané z vrtu 1160_02Q Syrovátka 15. 5. 2015. Podle skupin převažujících iontů 

(molární subfacie) je charakterizována typem Ca-SO4-NO3; chemický typ dle 35 mval%: Ca-SO4; 

chemický typ dle 20 mval%: Ca-SO4NO3. Chemické typy vybočují z obvyklých hodnot v příslušném 

hydrogeologickém rajonu vysokým obsahem dusičnanů (131 mg/l) a nízkým obsahem 

hydrogenuhličitanů. Pro pitné účely (z hlediska posouzení kvality podzemní vody ve vztahu 

k chemickým ukazatelům uvedeným ve vyhlášce  252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické 

požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, ve znění pozdějších 

předpisů) voda nevyhovuje obsahem dusičnanů, niklu, pesticidů. Toxické kovy kromě niklu, 

polychlorované uhlovodíky a další organické sloučeniny kromě pesticidů ve vodě v nadlimitním 

množství (dle vyhl. 252/2004 Sb.) zjištěny nebyly. Z hlediska upravitelnosti (dle vyhl. č. 120/2011 

Sb.) není voda pro vodárenské využití vhodná a řadí se do nejhorší kategorie >A3 především kvůli 

vysokému obsahu dusičnanů, niklu a pesticidů. 

Podle zadání byla na tomto vrtu provedena revizní karotáž.  
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1160_03Q Roudnice 

Průzkumný vrt je situován jižně od obce Roudnice, mezi obcí a silnicí Hradec Králové – Chlumec nad 

Cidlinou. Cílem průzkumného vrtu je získat hydrogeologické a geologické údaje v pleistocénní 

fluviální štěrkopískové terase. 

 

Tabulka 3-13 Základní litostratigrafická rozhraní průzkumného vrtu 1160_03Q 

hloubka (m) 
Hornina stratigrafické zařazení hydrogeologický typ horniny 

od do 

0 1,2 Hlína, jíl pleistocén poloizolátor 

1,2 13,0 Písek  pleistocén zájmový kolektor 

13,0 15,1 Jíl (eluvium) svrchní křída izolátor 

 

Průzkumný hydrogeologický vrt 1160_03Q je proveden jako úplná studna o hloubce 15,0 m do 

štěrkopískového kolektoru Q a je doplněn piezometrem ve vzdálenosti 6,8 m od osy vrtu. Báze 

kolektoru je v hloubce 13,0 m pod terénem (z – 237,54 m n/m) v úrovni 224,54 m n/m. Před 

hydrodynamickou zkouškou dne 27. 5. 2015  byla hladina podzemní vody ve vrtu v hloubce 5,33 m 

pod měřícím bodem, tedy v úrovni 232,94 m n/m. Ve stejný den mělo zvodnění kolektoru mocnost 

8,40 m a volnou hladinu podzemní vody. 

Hydrodynamické zkoušky byly realizovány v neustáleném režimu v trvání 1+3+2 dny při stálém 

odběru podzemní vody Q = 4,0 resp. 5,17 l/s. Vyhodnocení HDZ bylo provedeno metodou Jacobovy 

aproximace s výslednou hodnotou průtočnosti kolektoru T = 690 m
2
/d = 8.10

-3
  m

2
/s. Při mocnosti 

zvodněných štěrkopísků 7,67 m je součinitel hydraulické vodivosti k = 8,7.10
-4

 m/s. Hodnota 

součinitele storativity je v prvních desítkách procent S = 7–10 %. Podle velikosti transmisivity se 

jedná o lokalitu, která umožňuje velké soustředěné odběry. 

Pro zhodnocení kvality vody kvartérních zvodněných vrstev byl použit výsledek chemické analýzy 

vzorku vody odebrané z vrtu 1160_03Q Roudnice 28. 5. 2015. Podle skupin převažujících iontů 

(molární subfacie) je charakterizována typem HCO3-Ca-Cl; chemický typ dle 35 mval%: Ca-HCO3; 

chemický typ dle 20 mval%: Ca-HCO3SO4Cl. Chemické typy i celková mineralizace nevybočují 

z obvyklých hodnot v příslušném hydrogeologickém rajonu. Pro pitné účely (z hlediska posouzení 

kvality podzemní vody ve vztahu k chemickým ukazatelům uvedeným ve vyhlášce  252/2004 Sb., 

kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné 

vody, ve znění pozdějších předpisů) voda vyhovuje. Toxické kovy, polychlorované uhlovodíky a další 

organické sloučeniny ve vodě v nadlimitním množství (dle vyhl. 252/2004 Sb.) zjištěny nebyly. 

Z hlediska upravitelnosti (dle vyhl. č. 120/2011 Sb.) je voda pro vodárenské využití vhodná a řadí se 

do kategorie A2 vlivem obsahu AOX (absorbovatelné organicky vázané halogeny) 0,011 mg/l. 

Podle zadání byla na tomto vrtu provedena revizní karotáž.  

 

1160_04Q Tetov  

Průzkumný vrt je situován východně od obce Roudnice, u silnice Tetov – Kolesa. Cílem průzkumného 

vrtu je získat hydrogeologické a geologické údaje v pleistocénní fluviální štěrkopískové terase. 
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 Tabulka 3-14 Základní litostratigrafická rozhraní průzkumného vrtu 1160_04Q 

hloubka (m) 
Hornina stratigrafické zařazení hydrogeologický typ horniny 

od do 

0,0 9,1 Písek, štěrk pleistocén zájmový kolektor 

9,1 10,0 Jíl (eluvium) svrchní křída izolátor 

 

Průzkumný hydrogeologický vrt 1160_04Q je proveden jako úplná studna o hloubce 10,0 m do 

štěrkopískového kolektoru Q a je doplněn piezometrem ve vzdálenosti 4,8 m od osy vrtu. Báze 

kolektoru je v hloubce 9,0 m pod terénem (z – 210,54 m n/m) v úrovni 201,54 m n/m. Před 

hydrodynamickou zkouškou dne 14. 4. 2015 byla hladina podzemní vody ve vrtu v hloubce 1,67 m 

pod měřícím bodem, tedy v úrovni 209,63 m n/m. Ve stejný den mělo zvodnění kolektoru mocnost 

8,09 m a volnou hladinu podzemní vody. 

Hydrodynamické zkoušky byly realizovány v neustáleném režimu v trvání 1+3+2 dny a 10 + 24 + 6  

hodin při stálém odběru podzemní vody Q = 4,2 resp. 7,6 l/s. Vyhodnocení HDZ bylo provedeno 

metodou Jacobovy aproximace s výslednou hodnotou průtočnosti kolektoru T = 460 m
2
/d = 5,3.10

-3
 

m
2
/s. Při mocnosti zvodněných štěrkopísků 8,11 m je součinitel hydraulické vodivosti k = 6,4.10

-4
 m/s. 

Hodnota součinitele storativity je v prvních desítkách procent S = 8–10 %. Podle velikosti 

transmisivity se jedná o lokalitu, která umožňuje soustředěné odběry menšího významu. 

Pro zhodnocení kvality vody kvartérních zvodněných vrstev byl použit výsledek chemické analýzy 

vzorku vody odebrané z vrtu 1160_04Q Kladruby-Tetov 16. 4. 2015. Podle skupin převažujících iontů 

(molární subfacie) je charakterizována typem HCO3-Ca-SO4; chemický typ dle 35 mval%: Ca-

SO4HCO3; chemický typ dle 20 mval%: Ca-SO4HCO3. Chemický typ i celková mineralizace 

nevybočují z obvyklých hodnot v příslušném hydrogeologickém rajonu, mikrosložky však naznačují 

kontaminaci pesticidy aj. org. chemikáliemi. Pro pitné účely (z hlediska posouzení kvality podzemní 

vody ve vztahu k chemickým ukazatelům uvedeným ve vyhlášce 252/2004 Sb., kterou se stanoví 

hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, ve znění 

pozdějších předpisů) voda nevyhovuje velikostí chemické spotřeby kyslíku 10,1 mg/l (mezná hodnota 

3,0 mg/l), železa, manganu, celkovým organickým uhlíkem, pesticidy. Toxické kovy a polychlorované 

uhlovodíky ve vodě v nadlimitním množství (dle vyhl. 252/2004 Sb.) zjištěny nebyly. Z hlediska 

upravitelnosti (dle vyhl. č. 120/2011 Sb.) není voda pro vodárenské využití vhodná a řadí se do 

nejhorší kategorie >A3 především kvůli vysokému obsahu železa, celkového organického uhlíku, 

pesticidů. 

Podle zadání byla na tomto vrtu provedena revizní karotáž.  
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4. CHARAKTERISTIKA RAJONU 

4.1. GEOLOGICKÁ STAVBA 

Oblast regionu R1a  začíná dolním tokem Úpy (Česká Skalice, Velký Třebešov, Říkov, Svinišťany, 

Dolany, Čáslavky, Zvole) a Metuje (Šestajovice, Nahořany, Nové Město nad Metují, Černčice, 

Slavětín nad Metují), které vytvářejí nápadnou soutokovou oblast s Labem v okolí Jaroměře. Odtud 

pokračuje území rajonu JJZ směrem území zhruba JZ směrem k Hradci Králové, kde se oblast větví 

jednak západním směrem na území vázané na staré opuštěné údolí tzv. Urbanické brány, dále 

k jihozápadu do oblasti tzv. Bohdanečské brány a současné údolí Labe pokračující směrem k jihu. 

Urbanická brána pokračuje  západním směrem podle toku Bystřice k soutokové oblasti s Cidlinou. U 

Chlumce nad Cidlinou sledovaná struktura pokračuje k JJV jako Kundratická brána a mezi Týncem 

nad Labem a Kladruby nad Labem se napojuje na současné říční údolí Labe. Bohdanečská brána se 

napojuje na současné údolí Labe západně od Pardubic. K regionu náleží širší oblast jihovýchodně od 

Pardubic vázané na údolí dolních toků Loučné, Chrudimky a Novohradky. Region končí v oblasti 

Týnce nad Labem, kde v údolí Labe kde v oblasti struktur vázaných na železnohorský zlom vystupují 

magmatické horniny chvaletického masivu.  

 

4.1.1. STRATIGRAFIE A LITOLOGIE 

PODLOŽNÍ JEDNOTKY 

Proterozoikum-Paleozoikum 

Horniny předkřídového stáří zahují na území  na jihozápadním okraji území hydrogeologického rajonu 

1140 v oblasti železnohorského zlomu, kde vystupují z podloží křídy. Jedná se o granity a gabra 

s vložkami amfibolitů náležejí chvaletickému masivu a břidlice a fylity chvaletického proterozoika.  

Svrchní křída - Česká křídová pánev 

Sedimenty české křídové pánve tvoří podloží podstatné části HGR v oblasti R1a. Bazální 

litostratigrafickou jednotku tvoří perucko-korycanské souvrství, které vystupuje na povrch či v podloží 

kvarterních sedimentů velmi omezeně v okolí Týnce nad Labem. Souvrství je tvořené křemennými, 

jílovitými a glaukonitickými pískovci s polohami prachovců a jílovců. Tato jednotka představuje 

bazální křídový kolektor A. Nadložní jednotky jsou reprezentovány bělohorským, jizerským, 

teplickým a březenským souvrstvím v labském vývoji, který je charakteristický zastoupením slínovců, 

vápnitých prachovců a jílovců lokálně přecházejících do biomikritických vápenců.  

 

Spodní pleistocén 

Terasy pocházející ze spodního pleistocénu (günz-mindel) se nacházejí ve větších relativních výškách 

nad současnou hladinou Labe a většinou zasahují  do vymezených kvartérních hydrogeologických 

rajonů pouze svými okrajovými částmi. Jejich výskyty jsou vázány na elevace při západním okraji 

HGR 1121 a 1122 ve výškých  okolo 60 m nad hladinou nivou Labe. Jejich mocnost dosahuje 7-12m. 

Sediment je tvořen rezavě žlutohnědým až hnědožlutým, světle šedým až žlutošedým, místy velmi 

proměnlivě hlinitým, jemně až hrubě zrnitým, slídnatým, proměnlivě štěrkovitým pískem (Straka 

1971, Straka et al. 1986). Dále se akumulace spodního pleistocénu vyskytují mimo území HGR v 

oblasti Barchovské a Libčanské plošiny.  
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Obrázek 4-1 Geologický řez Urbanickou bránou  

podle Lochmanna (1978). 1 – štěrkopísky fluviální teras, 2 spraše a sprašové hlíny, 3 – svrchní křída 

 

Střední pleistocén 

Nejstarší úrovně odpovídající střednímu pleistocénu představují akumulace, které jsou zachovány 

v severovýchodní části urbanické brány, s povrchem ležícím cca 30 m nad hladinou Labe a o 

mocnostech 3 až 5m. Sedimenty tvoří žlutorezavý, lokálně hnědý, červenohnědý, místy hlinitý písek 

se štěrky (cca 10 – 40 %) o velikosti valounů do 5 cm. Písek je středně až hrubě zrnitý. (Sekyra 1965, 

Straka 1971). 

Další úroveň zřejmě mindelského stáří má povrch 20 – 26 m a bázi 14 – 18 m nad současnou erozní 

bází má ále se písky a štěrky mindelského stáří vyskytují mezi Chroustovicemi, Holešovicemi, 

Čankovicemi a Lipcem (Holásek et al. 1989). Jejich povrch leží 20 – 26 m a báze 14 – 18 m nad 

povrchem nivy Novohradky (a Loučné). V Urbanické bráně se středně-pleistocenní fluviální štěrkovité 

písky (mindel)se již vyskytují hojněji, protože v této době již docházelo k postupnému překládání toku 

Labe směrem k JV. Mindelské akumulace se vyskytují ve dvou úrovních, starší mindel 1 vystupuje na 

povrch v úzkém pruhu na svahu plošiny u Budína a na plošině mezi Bydžovskou Lhotou a 

Barchůvkem. Povrch sedimentů leží v nadm. v. 263 – 265 m, báze 257 – 260 m a mocnost kolísá mezi 

2,9 – 6,8 m. (Minaříková/ed./ et al. 1972, 1987, Minaříková in: Müller/ed./ et al. 1992). Mladší 

sedimenty (mindel 2) leží na nižší plošině na pravém břehu Bystřice, v okolí obcí Barchov, Babice a 

Trnava. Povrch akumulací se nachází ve výšce 238 – 264 m n. m., báze 234 – 262 m n. m. a mocnost 

se pohybuje mezi 1,5 – 4,0 m (Minaříková 1972). Další, větší území sedimentů se nalézá přibližně 

mezi Hostovicemi, Uhřetickou Lhotou, Kostěnicemi, Bořicemi, Lipcen, Slepoticmi a Moravany 

(Volšan 1966, Holásek et al. 1989). Jejich povrch leží 18 – 26 m, báze 10 – 13 m nad nivou a dosahují 

mocnosti 4,5 – 11,6 m (Holásek in: Müller/ed./ et al. 1993). Jedná se o žluté až žlutošedé, místy 

rezavožluté, místy hlinité, místy jílovité písky s ojedinělými valouny až štěrkovité písky. 

V sedimentech převažuje materiál z orlické snosové oblasti a ze železnohorského krystalinika 

(Urbánek 1967). Tyto akumulace byly v rámci projektu ověřeny vrty 1130_01Q Lány-Kokešov,  

4310_03 W Veselí u Přelouče a 4310_02W, kde byly zastiženy kvarterní sedimenty o mocnostech do 

10 m. Jednalo se o nevytříděné hlinité štěrkopísky s jílovito-prachovitou příměsí a s častými polohami 

polohami jílu představující přeplavené křídové slínovce.  

Nižší úrovně středního pleistocénu tvoří tzv. hlavní terasu, jejiž tělesa tvoří souvislejší pokryvy a báze 

těchto akumulací se již pohybuje přibližně  úrovni nivy. Akumulace mladšího rissu jsou zachovány 
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jižně od toku Loučné a v oblasti jižně a jihozápadně od Pardubic. Uloženiny tvoří šedohnědé až hnědé, 

rezavě hnědé, hnědožluté, lokálně namodrale šedé, svrchu místy zahliněné, případně jílem zpevněné, 

silně jílovité štěrkovité písky). Povrch sedimentů leží relativně 5 – 6 m nad povrchem nivy 

Chrudimky, báze až -3 m a mocnost se pohybuje mezi 2,8 – 7,5 m.  

Nejvýznamnější akumulace této stratigrafické úrovně představuje výplň Urbanické brány (obr. 4.1) o 

mocnosti 10 – 15 m, ve východní části Urbanické brány lokálně až 30 m. Jejich povrch zde leží 210 – 

218 m a z hydrogeologického hlediska má terasa charakter terasy údolní. Ve východní části Urbanické 

brány byly vrtnými pracemi realizovanými v rámci projektu ověřeny mocnosti a charakter výplně této 

struktury (Herrmann a kol. 2015). Byly zde zachyceny šedé až červenohnědé hrubozrnné písky se 

štěrkem, často s jílovitou příměsí a s decimetrovými polohami písčitého jílu. Valounový materiál byl 

kromě křemene a metamorfovaných hornin tvořen z velké části zvětralými svrchnopaleozoickými 

vulkanity a drobnými úlomky křídových slínovců. V kundratické bráně v porovnání s východní částí 

urbanické brány byly zachyceny vrtem 1160_04Q sedimenty vytříděnější a zralejší s menším podílem 

svrchnopaleozoického vulkanického materiálu a s menším podílem jílové komponenty.  

 

Svrchní Pleistocén 

Fluviální štěrkovité písky svrchního pleistocénu představují plošně nejrozsáhlejší akumulace 

vytvářející údolní terasu s bází pod úrovní povrchu dnešních niv. Zpravidla lemuje břehy dnešních 

hlavních toků, a tvoří akumulace v jejich soutokových oblastech. Akumulace teras svrchního 

pleistocénu zároveň vyplňují bohdanečskou bránu (opuštěné říční údolí mezi Opatovicemi nad Labem 

a Černou u Bohdanče. Údolní terasy téměř chybí v dnešním údolí Labe východně Kunětické hory 

v úseku mezi Hrobicemi a soutokem s Loučnou. Tuto skutečnost potvrdily hydrogeologické vrty 

1122_02Q a 1122_03Q, kde na křídové podloží nasedají holocenní písky a jíly. V oblasti mezi 

Pardubicemi a Týncem nad Labem jsou údolní terasy svrchního pleistocénu zejména severně od 

dnešního říčního koryta, jižně od současného koryta jsou jejich výskyty velmi omezené. Mezi 

Krakovany a Kladruby jsou z velké části zakryty navátými písky (Hruška 1965). Litologická 

charakteristika údolních teras se v jednotlivých dílčích oblastí liší v závislosti na zdrojovém materiálu 

v daném povodí. V oblasti nad Hradcem Králové se projevuje přítomnost permokarbonského 

materiálu z Podkrkonoší, sedimenty jsou okrově hnědé až rezavě načervenalé, zvrstvené, ve svrchní 

části zahliněné, velikost valounů 3-5 cm, hlouběji až 12 cm (Sekyra 1965a, Vejlupek et al. 1996).  

V soutokové oblasti Labe a Orlice jsou sedimenty rezavě hnědé, žlutošedé, lokálně obsahují polohy 

jílů, přeplaveného navátého písku a projevuje se zde přítomnost valounového materiálu z povodí 

Orlice, která  je zralejší, valouny dosahují velikosti převážně 5 cm, místy 6 – 10 cm (Sekyra 1965, 

1969, 1970). Sedimenty vyplňující bohdanečskou bránu charakterizují žluté, žlutohnědé, níže šedé, 

místy proměnlivě jílovité, jemnozrnné písky až štěrkovité písky. Štěrk zastupují v píscích ojedinělé, 

velmi dobře zaoblené valounky křemene, místy metamorfovaných břidlic o velikosti do 1 cm. Bazální 

polohu tvoří tmavě šedý, středně až hrubě zrnitý štěrkovitý písek s valouny velikými do 4 – 6, lokálně 

8 cm (Urbánek, 1967).   

V oblasti mezi Pardubicemi a Týncem převažují šedé, šedohnědé, jemně až středně, místy hrubě zrnité 

štěrkovité písky s valouny (3 – 40 váhových %) o velikosti 1 – 2 cm, lokálně písčité štěrky s valouny 

(70 váhových %) křemene, křemence, slínovce a krystalických hornin o velikosti do 10cm. 

Litologický charakter těchto sedimentů byl v rámci projektu ověřen vrty 1140_01Q, 1140_02Q a 

1140_03Q (Herrmann a kol. 2015) Byly zde zachyceny až 12,5 m mocné šedohnědé středně zrnité až 

hrubozrnné písky, lokálně jílovité s ojedinělými polohami písčitého jílu. Valounový materiál je 
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křemenem, a metamorfovanými horninami, v jílovitějších intervalech jsou přítomné ploché úlomky 

křídových slínovců. 

 

Váté písky většinou tvoří pokryvy na povrchu údolních teras. Nejrozsáhlejší akumulace se nacházejí 

na údolních terasách vyplňující bohdanečskou bránu, soutokovou oblast Labe a Loučné, a oblasti 

severně od toku Labe mezi Pardubicemi a Týncem nad Labem Jsou tvořeny jemnozrnným až středně 

zrnitým, dobře vytříděným pískem s variabilními mocnostmi, jejichž maxima se pohybují do 6 m m 

(Minaříková in: Müller/ed./ et al. 1992). 

 

Spraše a sprašové sedimenty jsou v podobě plošně významnějších akumulací přítomny zejména na 

západně od toku Labe mezi Jaroměří a Hradcem Králové, kde překrývají povrchy vyšších teras. Jsou 

prachovité s jemně písčitou příměsí. Mocnosti jsou velmi proměnlivé, lokálně mohou dosahovat až 15 

m (Straka 1996). Při severním okraji urbanické brány jsou sprašové komplexy mocné pouze do 1 m 

(Minaříková in: Müller/ed./ et al. 1992) 

 

Holocén:  

Holocenní výplň niv Labe, Metuje, Úpy, Loučné, Chrudimky a dalších toků je tvořena převážně 

písčitohlinitými, místy i písčitoštěrkovitými fluviálními sedimenty. Jejich zrnitost a charakter je 

velmi heterogenní a odvijí se od dynamiky dílčího sedimentárního prostředí v rámci nivy. Nivní 

sedimenty Labe  tvoří červené, rezavě červené až červenohnědé, jílovito-písčité povodňové hlíny až 

silně hlinité písky (červenice) s ojedinělými valouny do velikosti 1,5 cm a olivové až olivově šedé, 

slídnaté silty, místy s velmi kolísavým obsahem rostlinných zbytků. V Urbanické bráně se fluviální 

sedimenty holocenního stáří ukládaly především v nivě Cidliny a Bystřice. V nivě Cidliny, v úseku 

Chlumec nad Cidlinou – Hradišťko, leží 1 – 2 m mocné povodňové, jílovité, šedě smouhované hlíny, 

místy s polohami namodrale šedého, drobně rezavě skvrnitého, jemně písčitého, slídnatého jílu s 

organickou příměsí. Na výplně koryt jsou vázány hrubozrnější písčité a štěrčíkovité sedimenty. 

Holocenní fluviální sedimenty byly zachyceny vrty 1122_02Q a 1122_03Q u Hrobic, kde byly 

zachyceny písčité hlíny a písky, na bázi s polohou písčitého štěrku, o mocnosti do 4 m.  

Organické sedimenty jsou vázány zejména na stará opuštěná ramena a meandry na povrchu labské 

nivy. Rozsahy a mocnosti těchto sedimentů jsou z hydrogeologického hlediska zanedbatelné. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Rebilance zásob podzemních vod                                                                        ID EIS 10051606-SFŽP 

42 

 

 

 

Obrázek 4-2 Přehledná geologická mapa rajonu 1121 a 1122 
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Obrázek 4-3 Přehledná geologická mapa rajonu 1130, 1140 a 1160 
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4.1.2. STRUKTURNÍ STAVBA 

Největší část oblasti zabírá geomorfologický celek Východočeská tabule, respektive jeho podcelek 

Pardubická kotlina (ta je dále dělena na okrsky Královehradecká, Dašická, Kunětická a Přeloučská 

kotlina).. Malé okrajové části hydrogeologických rajonů se nacházejí také v geomorfologických 

jednotkách sousedících s Pardubickou kotlinou, jmenovitě ve Svitavské pahorkatině a Orlické tabuli. 

Reliéf celého území je plochý nebo jen mírně zvlněný, většinu zabírá široké mělké údolí Labe, 

případně přítoků a mírně se zvedající elevace. Výjimku tvoří výrazný neovulkanický vrchol Kunětické 

hory. V rámci Chlumecké tabule se poměrně výrazně projevuje erozní sníženina (střednopleistocenní 

údolí Labe) Urbanické brázdy. nadmořská výška se pohybuje od 230 m do 310 m. (Bína a Demek, 

2012) Charakter sedimentů a jejich rozšíření je výsledkem exogenních procesů podmíněné jednak 

klimatickými cykly a vývojem erozní báze v průběhu kvartéru. V průběhu kvartéru také v této oblasti 

k výrazným změnám říční sítě Podle výrazně vyvinutého terasového systému Orlice je zřejmé, že 

Orlice byla v průběhu spodního pleistocénu hlavním drenážním prvkem v oblasti, její soutok s Labem 

byl zřejmě situován v. okolí Chlumce nad Cidlinou. Ve středním pleistocénu) se podle Straky (1998) 

posunul soutok Orlice s Labem východním  směrem do dnešního západního okraje Hradce Králové 

odkud oba toky směřovaly společně k Urbanickou a Kunratickou branou. Počátkem svrchního 

pleistocénu byl tok Labe přeložen k jihovýchodu Bohdanečské brány Možnou příčinou tohoto 

přeložení může může být změna reliéfu a spádových poměrů v důsledku tektoniky (např. Straka 1998), 

podle Žebery (1946) bylo údolí Labe zatlačováno eolickými navátými písky. K dalšímu přeložení toku 

Labe do dnešního řečiště směřující východně od Kunětické Hory došlo zřejmě v průběhu svrchního 

pleistocénu. 

Mocnost štěrkovitých písků se pohybuje v širokém rozmezí od několika metrů až po téměr 30 m. 

V rámci projektu byl sestaven izoliniový model báze fluviálních akumulací představující kvarterní 

kolektor. O Izoliniového modelu se mohou odvodit mocnosti průběhy mocností těchto těles. 

V severovýchodní části území mezi Českou Skalicí resp. Novým Městem nad Metují po Hradec 

Králové mají průběhy izolínií poměrně jednoduchý průběh (obr. 4.2). Sytém údolních teras je vázán 

na dno 1 až 2,5 km širokého říčního údolí. Báze údolních teras se pohybuje do 10 až 14 m. pod 

povrchem s maximy mocnosti v osní části údolí. Vyšší terasy jsou od údolních odděleny výraznými 

erozními svahy, které jsou budované křídovými sedimenty. Na návrších po obou březích Labe jsou 

zachovány systémy vyšších teras s proměnlivými mocnostmi do 12 m. Prostorové vztahy a 

geomorfologická pozice vyšších a údolních teras je zobrazena na obr. 4.3. Podobný vývoj je i v údolí 

Loučné, kde jsou údolní terasy vázány na morfologicky zřetelné údolí toku s výraznými erozními 

svahy jihozápadně od toku. U Moravan je zřejmé opuštěné koryto, které probíhá  jv od dnešního toku 

Loučné a na dnešní tok se napojuje východně od Dašic. (obr 4.5).  

Na východním okraji Urbanické brány dochází k nárůstu mocností. Mocnosti kolektoru více jak 25 m 

byly ověřeny geofyzikálním průzkumem u obce Práskačka. Geofyzikální průzkum realizovaný v rámci 

projektu také potvrdil, že Urbanická Brána není oddělena od současného labského údolí, respektive 

Bohdanečské brány výrazným křídovým prahem a že kolektor představující výplň Urbanické brány 

může komunikovat s kolektorem vázaným na terasový systém v dnešním údolí Labe a Kundratickou 

bránu (obr. 4.3). Hydrogeologická spojitost může být však ovlivněna litologickým charakterem 

hornin, které podle odporových parametrů vykazují velký podíl jílové komponenty (Levá a kol. 2015). 

Dále k západu se mocnosti výplně Urbanické brány snižují k hodnotám, mezi 10 až 15 m s nejvyššími 

hodnotami v osní části údolí. V Bohdanečské bráně se báze údolní terasy pohybuje okolo 10 až 12 m. 



Rebilance zásob podzemních vod                                                                        ID EIS 10051606-SFŽP 

45 

 

 

Obrázek 4-4 Izoliniová mapa báze kvarterního kolektoru v úseku Labe nad Hradcem Králové (HGR 1121) 

 

V oblasti východně od Kunětické Hory dochází k výrazné redukci mocností údolní terasy. V oblasti 

soutoku Loučné a Labe mocnosti narůstají okolo 7 m.  Mezi Přeloučí a Týncem nad Labe se mocnosti 

údolní terasy pohybují mezi 10 až 12 m, báze dosahuje nejnižších nadmořských výšek v oblasti dnešní 

nivy Labe (obr. 4-9). Severně od Kojic na západním okraji oblasti dochází k redukci kvarterních 

sedimentů v důsledku přítomnosti prahu tvořenými horninami chvaletického masivu. Tento prah 

odděluje kvarterní akumulace pokračující dále podél toku Labe pod Týncem nad Labem.  
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Obrázek 4-5 Izoliniová mapa báze kvarterního kolektoru v oblasti východního okraje Urbanické brány (hraniční 

oblast HGR 1121, 1122 a 1160) 
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Obrázek 4-6 Opuštěné přehloubené koryto jihovýchodně od současného toku Loučné u Moravan, které se 

projevuje vyššími mosnostmi údolní terasy. HGR 1130. 
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Obrázek 4-7 Zjednodušený geologický řez labským údolí u Černožic v HGR 1121 
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Obrázek 4-8 Zjednodušený geologický východní částí Urbanické brány (HGR 1160). 
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Obrázek 4-9 Zjednodušený geologický řez údolní terasou Labe mezi Hlavečníkem a Chvaleticemi (HGR 1140). 

 

 

S 

J 

Labe 1140_01Q 
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4.2. HYDROLOGIE  

Většina rajonu 1121 patří do mírně teplé oblasti MT4. Dlouhodobé průměrné roční teploty vzduchu 

jsou nad 7°C, průměrné roční srážky nad 600 mm. 

Většina rajonů 1122+1130+1140+1160 patří do teplé oblasti T2. Dlouhodobé průměrné roční teploty 

vzduchu jsou nad 8°C, průměrné roční srážky pod 600 mm, v HGR 1160 kolem 600 mm. 

 

Tabulka 4-1 Dlouhodobé průměrné měsíční úhrny srážek ze staršího období 1931-1960 (ČHMÚ) 

stanice prům roční úhrn srážek (mm) prům. roční teplota nadm. výška (m n.m.) 

Česká Skalice 640  304 

Jaroměř 661 7,7 °C 260 

Hradec Králové 591 8,2 °C 238 

Pardubice 583  220 

Chrudim 586  270 

Přelouč 580 8,7 °C 219 

Kratonohy 580  228 

Lučice 612  213 

 

Hydrologicky řadíme region do povodí Labe a zčásti jeho přítoků – především Cidliny (HGR 1160), 

Loučné a Chrudimky (většina HGR 1130), Metuje a Úpy (východní část HGR 1121).  

Labe má průměrný průtok v Jaroměři 21,9 m
3
/s, specifický odtok 11,93 l/s.km

2
; průměrný průtok 

v Hradci Králové nad soutokem s Orlicí): 25 m
3
/s; v Němčicích 44,81 m

3
/s (po odběru do 

Opatovického kanálu 42,3 m
3
/s), specifický odtok 10,45 l/s.km

2
. 

Úpa má průměrný průtok v České Skalici 6,69 m
3
/s a v Jaroměři 6,99 m

3
/s, Specifický odtok 13,63 

l/s.km
2
.  Část průtoků Úpy se převádí do povodí Metuje (nádrž Rozkoš). 

Metuje - průměrný průtok v Náchodě činil v létech 1921-1960 4,49 m
3
/s, v Jaroměři 5,73 m

3
/s. 

Specifický odtok 9,44 l/s.km
2
. Minimální průtok bývá v únoru a březnu jen 0,55 m

3
/s, maximální 

průtoky mají povodňový charakter a připadají na období tání. Letní přívalové deště nebo dlouhodobé 

podzimní srážky činí až 114 m
3
/s. 

Chrudimka průměrný roční průtok v limnigrafické stanici Slatiňany je 3,09 m
3
/s, specifický povrchový 

odtok v tomto profilu činí 10,01 l/s.km
2 
;
 
v Nemošicích 5,94 m

3
/s , specifický odtok 6,97 l/s.km

2
;  

Loučná v Dašicích 3,81 m
3
/s , specifický odtok 6,08 l/s.km

2
 

Cidlina má průtok v Novém Bydžově 1,98 m
3
/s

 
, specifický odtok 4,33 l/s.km

2 
, u Žehuňského rybníka 

4,56 m
3
/s, specifický odtok 3,98 l/s.km

2 
. 

Bystřice má průměrný průtok při ústí do Cidliny 1,55 m
3
/s, specifický odtok 4,08 l/s.km

2 
. 

 

PROMĚNLIVOST SRÁŽEK NA PLOŠE REGIONU 

Obrázek 4-11 znázorňuje průměrné dlouhodobé roční úhrny srážek za období 1981–2010.  
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         Obrázek 4-10 Výškopis [m n.m.]     Obrázek 4-11 Průměrné roční srážkové úhrny (1981-2010) [mm/rok] 

 

Tabulka 4-2. Vývoj srážkových úhrnů. 

 1961-1980 1981-2010  2001-2010  

 [mm] [mm] dif.[-] [mm] dif.[-] 

mezipovodí Labe (Nymburk) 636.35 625.25 0.98 645.79 1.03 

mezipovodí Loučná (Dašice) 687.21 680.93 0.99 708.44 1.04 

mezipovodí Cidlina (Sány) 633.49 619.24 0.98 628.38 1.01 

.HGR 1121 606.86 615.43 1.01 616.82 1.00 

.HGR 1122 633.85 615.12 0.97 621.45 1.01 

HGR 1130 653.76 638.49 0.98 651.95 1.02 

HGR 1140 621.61 603.51 0.97 614.41 1.02 

HGR 1160 617.10 599.23 0.97 611.81 1.02 

 

Tabulka 4-3. Vývoj teploty. 

 1961-1980 1981-2010  2001-2010  

 [mm] [mm] dif.[-] [mm] dif.[-] 

mezipovodí Labe (Nymburk) 8.23 9.03 0.80 9.39 0.36 

mezipovodí Loučná (Dašice) 8.06 8.84 0.78 9.13 0.29 

mezipovodí Cidlina (Sány) 8.16 9.0 0.84 9.39 0.39 

.HGR 1121 8.10 8.93 0.83 9.25 0.32 

.HGR 1122 8.39 9.22 0.83 9.60 0.38 

HGR 1130 8.42 9.23 0.81 9.60 0.37 

HGR 1140 8.47 9.30 0.83 9.69 0.39 

HGR 1160 8.37 9.2 0.83 9.60 0.40 

 

POSOUZENÍ TRENDŮ SRÁŽEK A TEPLOTY VZDUCHU 

Posuzovány byly průměrné roční hodnoty z hlediska výskytu trendu za období 1961 – 2010. Hladina 

významnosti testů byla zvolena 0.05. 

Srážkové úhrny na rajony 

Nebyl indikován statisticky významný trend. 

Teplota na rajony 

Byl indikován statisticky významný trend s gradientem 0.03°C za rokv HGR 1121 a 1122; v HGR 

1130 0.05 °C za rok; v HGR 1140 a 1160 0.02 °C za rok. 
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MĚŘENÍ HLADIN PODZEMNÍCH VOD VE VRTECH PROJEKTU  

Pro potřeby režimního měření byly hydrogeologické vrty vybaveny měřicí technikou na měření 

kolísání hladiny podzemní vody a její teploty. Typ měřící techniky byl zvolen v závislosti na typu 

měřící techniky používané na okolních režimně sledovaných vrtech a na sledovaných vrtech ČHMÚ. 

Preference byla dána typu v současné době umísťovaných typů měřící techniky ČHMÚ, aby se tak 

usnadnilo případné převzetí monitorovacích vrtů ČHMÚ a jejich zařazení do státní pozorovací sítě. V 

souladu s praxí ČHMÚ jsou nastaveny také intervaly sledování monitorovaných parametrů na 1 

hodinu. Předpokládá se provádění kontrolních měření a odečtu sledovaných hodnot každé 3 měsíce 

(monitorovací režim ČHMÚ provádí kontrolní měření každých 6 měsíců). Grafy a popis – viz kap. 5. 

 

 

4.3. HYDROGEOLOGIE  

 

Podle vztahu k místní drenážní bázi můžeme rozlišit „údolní spojitou terasu“ v úrovni, až pod úrovní 

drenážní báze a „vyšší útržkovité terasové stupně“ nad drenážní bází. Toto rozdělení odráží rozdílné 

hydrogeologické podmínky a zvodnění údolní terasy a vyšších terasových stupňů. 

Spojitá údolní terasa se dnem pod úrovní hladiny toku, tedy pod místní drenážní bází je souvisle a 

spojitě zvodněná. Podzemní voda je v hydraulické spojitosti s vodou v toku, do kterého za ustálených 

přírodních podmínek odvádí zasáklé atmosférické srážky. Za specifických podmínek místních, nebo 

časových (povodně) může voda z toku vsakovat do kolektoru (vcez). 

Vyšší údolní terasy vytvářejí obvykle zcela samostatné relikty, často v několika výškových stupních. 

Zvodnění je vázáno hlavně na střední část terasy, případně část přiléhající k údolnímu svahu. 

Podzemní voda dotovaná ze srážek vytéká v místech vyklínění terasy ve formě pramenů. 

V zájmovém území leží fluviální sedimenty většinou na svrchnokřídových sedimentech turonu a 

coniaku. Tyto křídové horniny tvoří kolektoru spojité údolní terasy počevní izolátor, který na většině 

zájmové plochy odděluje kvartérní kolektor od křídových kolektorů. 

Místně, na zlomech porušujících těsnost počevního izolátoru dochází k přetoku artésky napjaté 

podzemní vody křídových kolektorů do kolektoru kvartérního. Na výravském zlomu v Jaroměři 

přetéká podzemní voda z rajonu 4221 a na jílovické poruše u Smiřic voda rajonu 4250. Přetoky jsou 

rozptýlené, zastřené, mezi Pardubicemi a Týncem se odvodňuje podzemní voda rajonů 4310 a 4360. 
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Obrázek 4-12 Vodohospodářsky významné kvartérní sedimenty Labe 
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HGR 1121+1122: Báze údolní terasy nemá jednoznačný neckovitý, nebo V profil, ale obráží skryté 

erozní stupně a přehloubená koryta, která nejsou konformní s průběhem dnešního toku Labe. Hluboké 

koryto pleistocénního toku začíná až v Jaroměři, kde po soutoku Labe, Úpy a Metuje měl tok 

dostatečnou erozní sílu. Pod Hradcem Králové odbočuje skrytý vyšší pravobřežní terasový stupeň 

(224 m n.m.) do urbanické brány k Chlumci nad Cidlinou a vrací se kunratickou branou do hlavního 

toku nad Týncem. 

HGR 1122+1140: V průběhu pleistocénu docházelo k překládání toku Labe generelně směrem k JV, 

jehož výsledkem je existence 3 hlavních přehloubených koryt v prostoru jižně od spojnice Hradec 

Králové – Chlumec n.C.: 

a) Urbanická brána v prostoru jz. od Hradce směrem k Chlumci 

b) Bohdanečská brána probíhá ve směru SSV-JJZ od Libišan na Bohdaneč 

c) nejmladší tok z větších přehloubených koryt sleduje přibližně současný tok Labe 

Nejhlubší koryto postupuje bohdanečskou branou a je od dnešního toku Labe odděleno křídovými 

ostrovy v okolí Kunětické hory. Dno údolní terasy klesá z 240 m n.m. u Jaroměře na 190 m n.m. v 

epigenetickém údolí u Týnce nad Labem. 

 
HYDROFYZIKÁLNÍ PARAMETRY 

Údolní niva Labe (až 15 m mocná) je dobře prozkoumána množstvím vrtů. Oblast od Jaroměře k S je 

prozkoumána méně a pleistocenní terasy z. od Labe jsou prozkoumány nedostatečně, jejich 

hydraulické parametry jsou odhadovány.  

Transmisivita celé údolní nivy Labe po Jaroměř včetně nejnižších würmských teras je vysoká až velmi 

vysoká, průměr indexu transmisivity Y=6,57 (HGR 1121), propustnost je dosti silná až silná. 

Transmisivita celé údolní nivy Labe v HGR 1130+1140 včetně nejnižších würmských teras je vysoká 

průměr Y=6,2 propustnost je dosti silná.  

Mimo Labského kvartéru je poměrně významným hydrogeologickým prostředím aluvium Úpy a 

Metuje. Dosahuje mocnosti 6 - 8 m. Jeho složení je na bázi hrubě štěrkovité, do nadloží se zjemňuje. 

Povrch je překryt povodňovými hlínami až hlinitými písky. Ty mají někde těsnící účinek a vytvářejí 

artéský strop slabě napjatému kolektoru vod fluviálních náplavů. Transmisivita a propustnost údolních 

teras Metuje a Úpy je téměř  stejná - střední až vysoká, většinou se pohybují kolem Y 6, propustnost 

(koeficient filtrace) je přibližně o půl řádu nižší (průměr T 7,9.10
-4

 m
2
.s

-1
, propustnost k 9,1.10

-5
 m.s

-1
). 

Transmisivita celé údolní nivy dolní Chrudimky je vysoká; propustnost je dosti silná. Tok Chrudimky 

sledují poměrně lépe propustné holocénní štěrkopísky (6-7 m) kryté různě mocnou vrstvou 

povodňových hlín s transmisivitou větší než 1.10
-4 

m
2
/s. Směrem proti toku dochází k poklesu 

transmisivity a index Y klesá až na 5,4. Podobných hodnot indexu Y dosahují i kvartérní uloženiny 

Bylanky a Markovického potoka.  

Kvartér Loučné a ostatních toků má transmisivitu střední až vysokou, terasy mají transmisivitu střední. 

Méně významné jsou zvodněné pleistocenní terasy (riss - günz). Některé vyšší terasy jsou 

nezvodněné. 

Organické sedimenty ve v. okolí Slatiňan náležejí k typickým slatinným sedimentům a vzhledem k 

nepatrné propustnosti mohou působit jako stropní izolátor podložního kolektoru. 
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Tabulka 4-4 Indexy transmisivity Y a propustnosti Z vrtů v kvartéru na S regionu (okolí HGR 1121) 

(na listu 04-33, 13-22, 14-11 Burda 1997, 1998) 

 Y min Y max Y prům n Z prům 

Úpa pod Českou Skalicí  5,37 6,42 6,01 5  

Úpa 5,56 6,55 6,01 6 5,62 

Metuje-Nové Město    5,46 6,33 5,8 7  

Metuje-pod N.Městem 5,81 6,73 6,33 4  

terasa Dolany (riss?)  4,85  1 4,07 

Labe: nad Jaroměří 4,93 6,63 5,80 7 5,53 

     Černožice 6,61 7,24 6,91 7 6,17 

     Lochenice-Jaroměř + část terasy 5,30 7,09 6,49 20 5,88 

     Plácky-Správčice 6,63 7,42 6,88 21 6,24 

     Hradec-Lochenice (mimo předchozí) 4,55 6,88 6,33 35 5,86 

     Lochenice-Jaroměř + část terasy 5,30 7,09 6,49 20 5,88 

Labe-Orlice: Slezské předměstí 5,2 6,25 5,71 6 5,18 

terasy: pravý břeh Labe (würm) 4,62 6,52 5,91 5 5,13 

    Rožnov-Velichovky 4,87 6,41 5,74 7 5,38 

    Přím 5,48 5,52 5,5 2 5,05 

    Josefov-Nový Ples (vč. studní) 4,41 5,56 5,0 8 4,92 

    z. od Jaroměře  6,66  1 5,96 

ostatní vyšší terasy 4,82 6,44 5,42 6 4,82 

riss-mindel (Česká Skalice)  5,05  1  

riss-mindel (Nahořany)  5,84  1  

Terasy v. od Hořiněvsi, Habřina-Velichovky, Zaloňov, v. od Račic jsou pravděpodobně suché, vesměs 

jsou již mimo rajon 1121. 

 
Tabulka 4-5 Indexy transmisivity Y v kvartéru (HGR 1122, 1130 a okolí) 

(Krásný et al. 1982) 

 Y min Y max Y prům n 

Čeperka 6,22 7,07 6,57 36 

Bohdanečská brána s výjimkou Čeperky 5,23 7,10 6,50 45 

Urbanická brána 4,93 7,04 6,35 33 

Labe: Přelouč - Pardubice 5,04 6,90 6,19 34 

Chrudimka 5,45 6,68 6,19 9 

menší přítoky od J mezi Týncem n.L. a Pardubicemi 4,90 6,22 5,75 8 

n – počet údajů 

 

Tabulka 4-6 Indexy transmisivity Y a propustnosti Z v kvartéru v HGR 1130 a okolí  

(na listu Vysoké Mýto - Burda 2001) 

 Y min Y max Y prům n Z min Z max Z prům n 

Qh Loučné pod Zámrskem+ 5,22 5,95 5,67 9 5,01 5,69 5,4 8 

Qr-m Městec 5,16 6,4 5,58 3 4,14 6,66 5,59 3 

Qr-m Ostrov  5,18  1  4,64  1 

Qr Uhersko suchý   1     

Qm-g Horky 4,02 5,83 5,1 3     

* - včetně přetoku z křídy,+ - včetně Qw-r, Qh - holocén (údolní niva), Qw - würm, Qr - riss, Qr-m - riss-mindel, Qm - 

mindel, Qm-g - mindel-günz 
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Tabulka 4-7 Rozmezí transmisivity T v kvartéru HGR 1130 a 1140 

na listu Pardubice (Burda 1988) 

 T m2/s s 

Labe a Chrudimka (pod ústím Novohradky) 6,5.10-4- 3,5.10-3 0,37 

Loučná, Chrudimka nad Novohradkou, Novohrádka 1,9.10-4- 1,8.10-3 0,49 

pleistocén na Z od Chrudimky a na Z od Spojilu ? - 1,2.10-3 0,49 

na V od Chrudimky v řádu 10-4  

v okolí Dražkovic suchý  

T – transmisivita; s-směrodatná odchylka 

 

Tabulka 4-8 Indexy transmisivity Y v kvartéru v HGR 1140 a okolí 

(Krásný et al. 1982) 

 Y min Y max Y prům n 

Chvaletice - Trnávka 5,52 6,85 6,17 23 

Týnec n.L. – Přelouč (bez Chvaletice-Trnávka) 4,60 7,03 6,21 15 

Přelouč - Pardubice 5,04 6,90 6,19 34 

Bohdanečská brána s výjimkou Čeperky 5,23 7,10 6,50 45 

 

Podzemní voda v údolních nivách je hydraulicky spojena s vodním tokem. Hladina podzemní vody je 

převážně volná nebo mírně napjatá (přes izolátor povodňových hlin). V okolí Krakovan je však 

kvartérní kolektor dotován pouze atmosferickými srážkami. 

Kvartér Urbanické brány HGR 1160 (převážně riss) má transmisivitu v průměru vysokou, Y=6,3; 

v oblasti jižně od Roudnice má transmisivitu velmi vysokou, naopak terasa Mlékosrby-Barchov-

Boharyně (mindel) má transmisivitu nízkou (Novák 1987). 

 
Tabulka 4-9 Indexy transmisivity Y v kvartéru v HGR 1160 a okolí 

(Krásný et al. 1982) 

 Y min Y max Y prům n 

Urbanická brána 4,93 7,04 6,35 33 

Cidlina j. od Chlumce – kundratická brána 5,90 6,77 6,30 8 

Cidlina severně od Chlumce 4,87 6,29 5,62 4 

 

Tabulka 4-10 Hydraulické parametry kvartéru v HGR 1160 a okolí 

(list 13-23 Novák 1987) 

 Y Z q T k 

   [l/s.m]   [m2/s]     [m/s]     

Bystřice mezi Roudnicí a Chlumcem  6,5 – 7,2 5,5 – 6,1 3,2-15,8 2,8.10-3- 1,4.10-2 2,8.10-4- 1,4.10-3 

Cidlina nad Chlumcem po soutok s Bystřicí 5,8 - 6,4             5,4 - 5,8             0,6-2,5 6,3.10-4- 2,4.10-3 2,5.10-4- 6,9.10-4        

Cidlina mezi Chlumcem a Hradištkem 6,0 – 6,9 5,7 – 6,5 1,0-7,9 1,0.10-3- 8,3.10-3 5,2.10-4- 3,3.10-3        

Kundratická brána mezi Hradištkem II a Kladruby 6,0 – 6,8  1 - 2 1.10-3- 6.10-3  

q – specifická vydatnost, k – koeficient hydraulické vodivosti 

 

Údolí Bystřice mezi Roudnicí a Chlumcem nad Cidlinou je tvořeno sedimenty terasy VI (riss) starého 

řečiště Labe. Úroveň hladiny podzemní vody se zde pohybuje okolo 231 m n.m. Směr proudění 

podzemní vody je souhlasný s tokem Bystřice. Mocnost zvodnění je velmi vysoká - až 10 m. Největší 

zvodnění je v ose Urbanické brány, která probíhá od Roudnice přes Kratonohy do chlumecké 

soutěsky. Směrem k JZ pak mocnost zvodnění klesá a v chlumecké soutěsce dosahuje pouze 3 až 4 m. 

Hodnoty základních hydraulických parametrů a specifických vydatností jsou v této oblasti vysoké 

(tab. 4-9, 4-10). 
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V údolí Cidliny nad Chlumcem nad Cidlinou po soutok s Bystřicí je mocnost zvodněných stěrkopísků 

2,5 až 3,5 m. Úroveň hladiny podzemní vody se pohybuje v nadmořské výšce okolo 226 m n.m. a 

tento stav je víceméně neměnný. Výraznější vzdutí hladiny podzemní vody je pouze v území, kde se 

projevuje vliv jezů na Cidlině. Směr proudění podzemní vody je souběžný s tokem řeky.  

Údolí Cidliny mezi Chlumcem nad Cidlinou a Hradištkem je tvořeno pleistocenními štěrky labské 

terasy VI mladšího rissu, na okrajích lemovaných útržky terasy VII. Mocnost zvodněných sedimentů 

se pohybuje v rozmezí 2 až 2,5 m a hladina podzemní vody se udržuje zhruba okolo kóty 208 m n.m.. 

Směr proudění podzemní vody je rovněž souhlasný s povrchovým tokem Cidliny. Pro malou mocnost 

zvodnění je tato oblast nejméně významná z vodohospodářského hlediska ze všech kvartérních 

kolektorů na území rajonu, přestože i zde dosahují hydraulické parametry a specifické vydatnosti 

relativně vysoké hodnoty (tab. 4-9, 4-10).  

Mělký kvartérní kolektor fluviálních sedimentů Kundratické brány je  dnes víceméně bez hydraulické  

spojitosti s povrchovými toky (území zhruba mezi Hradištkem II a Kladruby nad Labem). Tento 

kolektor je převážně závislý na dotaci z atmosferických srážek. Mocnost zvodněných sedimentů přesto 

dosahuje až 10 m. 

 

PROUDĚNÍ PODZEMNÍ VODY 

Pro kvartérní fluviální náplavy má Labe tuto funkci (Bělař 1992):  

1121: od Jaroměře po jez ve Smiřicích teče přehloubeným korytem s mocnostmi zvodnění do 7 m. 

Hladina podzemní vody je asi 3 m pod hladinou povrchové vody v Labi. Drenážní funkci zde přebírá 

Racošský potok na levém břehu. Od Smiřic po jez v Předméřicích teče Labe zprvu na levém okraji 

přehloubeného koryta, poté na pravém břehu. Nad tímto úsekem se uplatňuje drenážní účinek 

Mlýnského náhonu. Drenážní bázi tvoří pískovna na levém břehu, sem je pravděpodobně 

odvodňována i voda z pravého břehu Labe. Mocnosti zvodnění se zde pohybují kolem 5 m. Od 

Předměřic na J Labe protéká osovou částí přehloubenóho koryta a na j. okraji rajonu se dostává k jeho 

levému okraji. Mocnosti zvodnění zde mohou dosahovat až 8 m. Drenážní funkci mají Labe a kanál 

Lužina, který na okraji rajonu drenážní funkci zcela přebírá. Od jezu Hučák (km 158,407) se v říčním 

km ca 157 napojuje přehloubené koryto Orlice s mocností zvodněná ca 5 m. Labe zde tvoří drenážní 

bázi. 

1122: Na krátkém úseku ca 2 km se Labe přibližuje k ose přehloubeného koryta s mocnostmi zvodnění 

8 m. U Opatovic přebírá funkci drenážní báze jímací území Hrobice-Čeperka. V prostoru ř.km 145 

opouští Labe kvartérní sedimenty a zařezává se do podloží. Část vody protéká zúženým profilem 

v prostoru Lázní Bohdaneč, mj. do podlezí jezu v Srnojedech (říční km 124,154). Od ř.km 136 opět 

Labe přechází do kvartéru a má zde výraznou dotační funkci (rajon 1130). 

1130: Hladiny podzemní vody jsou zakleslé pod úroveň toku, což svědčí o relativně malých přírodních 

zdrojích podzemní vody, resp. o vysokých propustnostech kvartéru a o výrazném drenážním účinku 

podjezí jezu v Pardubicích. V úseku 130,783-124,154 (Srnojedy) protéká Labe v levobřežní partii 

přehloubeného koryta, mocnost zvodnění dosahuje cca 6 m. Až k ř.km 128 má Labe drenážní funkci. 

Dále má drenážní funkci Brozanský potok (rajon 1140) ústící pod jezem Srnojedy. V úseku 127,7-124 

je Labe zaříznuté do podložních hornin. Drenážní funkce je potlačena malými mocnostmi zvodnění. 

Drenážní funkci zde patrně přebírá Rajská strouha (rajon 1140). 

Indukovaný přítok říční vody do vodárenských zdrojů je podstatou „břehové infiltrace“, využívané 

Nemošicích (přítok z Chrudimky). 
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1140: Část vody protéká zúženým profilem v prostoru Lázní Bohdaneč, mj. do podjezí jezu 

v Srnojedech (ř.km 124,154). Od říčního km 122 až po jez v Přelouči (ř.km 114,533) Labe protéká po 

okraji přehloubeného koryta v jeho mělkých partiích. Osa přehloubeného koryta je na kótě cca 200 m. 

Mocnosti zvodnění nepřesahují 9 m. Hydrogeologická funkce je potlačena Živanickou svodnicí na 

pravém břehu Labe, která ústí do pojezí břehu v Přelouči. V úseku ř.km 114,533 až po jez v Týnci n.L.  

prochází Labe převážně po okraji přehloubeného koryta. Mocnosti zvodnění v ose přehloubeného 

koryta dosahují 8 m. Od km 99 protéká úzkou soutěskou v horninách krystalinika. Labe má zde 

drenážní funkci. 

Bělohorské souvrství se v podloží vyskytuje až do říčního km 110, dále je překryto jizerským.  

Mocnost nepropustných pokryvů nad hladinou podzemní vody se pohybuje v rozmezí 0,2-4,5 m 

 

Sedimentační bazén kvartéru v HGR 1160 mimo tok Labe tvoří oblouk (v prostoru Lhota p.L. – 

Kratonohy – Chlumec – Kundratice – Újezd) , který se u Týnce nad Labem. napojuje na sedimenty 

vlastního toku Labe. Tvoří širokou, nepříliš morfologicky výraznou depresi s mocnostmi zvodnění 

většinou do 5 m, přičemž na V při hranici s rajonem 1122 dosahuje mocnost zvodnění až 10 m. 

Na východě je hydrogeologická rozvodnice posunuta oproti hydrologické značně k Z, až k Roudnici 

(zatímco hydrologická rozvodnice probíhá u Praskačky a tvoří hranici rajonu 1160), odtok z oblasti 

Lhoty pod Libčany směřuje k V k Labi. Většina území rajonu 1160 je odvodňována Cidlinou a jejím 

přítokem Bystřicí – od Roudnice směřuje podzemní voda k Bystřici, od J k Cidlině. Jižní hranici 

rajonu 1160 s rajonem 1140 tvoří rozvodnice mezi Labem a Cidlinou, lze očekávat, že v tomto 

plochém reliéfu se budou směry odtoku podzemní vody měnit v závislosti na srážkách a manipulacích 

na melioračních strouhách. 

 

Kvartér teras lze rozdělit do 3 skupin podle režimu: 

1. Se samostatným režimem podzemní vody, bez vzájemné komunikace s povrchovým tokem (riss -  

mindel - günz). V zájmovém území mají většinou pouze omezené zvodnění nebo jsou bez podzemní 

vody. 

2.  S režimem smíšeným, v úrovni erozní základny (würm-riss). 

3.  S permanentně ovlivňovaným režimem pod erozní základnou v zájmovém území holocén (-würm). 

 

Spraše pokrývají rozsáhlé plochy především na pravém břehu Labe (od Jaroměře až po okolí 

Pardubice), váté písky se vyskytují též na poměrně značných plochách (od Pardubic po Týnec n.L.). 

Spraše mají převážně izolační funkci, která brání povrchovému znečistění podzemní vody. Ve spraších 

je možnost vytvoření nesouvislých nevýznamných zvodní, v zájmovém území však zvodně ve 

spraších nejsou zaznamenány. Podobně případné zvodně ve vátých píscích v zájmové území též 

nejsou dokumentovány. 

 

SHRNUTÍ PROUDĚNÍ PODZEMNÍ VODY  

Kvartérní fluviální sedimenty jsou v trvalé hydraulické vazbě na povrchové toky, které je prořezávají. 

Toto hydraulické propojení mezi tokem a kolektorem vyvolává oboustrannou výměnu vody. Směr 

výměny vody závisí na sezónních výkyvech hladiny podzemní vody a stavech hladiny v toku. 

Proudový systém podél přítoků Labe a přítoků závisí na šířce údolní terasy. V úzké terase je proudění 
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téměř kolmé k řece, v širší terase se hydroizohypsy poněkud rozestupuji a proudnice svírají s řekou 

menší úhel.  

Základním problémem tohoto území je vysoká míra vodárenských odběrů a jejich střet s intenzivní 

těžbou štěrkopísku, která ovlivňuje podzemní vodu v množství i kvalitě. Dalším problémem je 

vyjasnění podílu vcezené říční vody do vodárenských objektů. V plánech povodí jsou útvary 

podzemních vod labského kvartéru hodnoceny ve stavu potenciálně rizikovém a rizikovém.  

 

 

4.4. HYDROCHEMIE 

 

Chemizmus podzemních vod a zvláště jeho prostorový vývoj a případné změny jsou důležité pro 

systémovou analýzu oběhu podzemních vod. Primárně byly využity především analýzy z archívu ČGS 

Geofond, přiřazené v archívu ČGS jednotlivým kolektorům a hydrogeologickým rajonům.  

Pro klasifikaci hydrochemických typů byla použita metoda na základě procentuálních (20%) 

ekvivalentních koncentrací, s označováním hydrochemického typu ve formátu Na–HCO3. Následující 

popis je vytvořen na základě rešerší předchozích prací, na rozdíl od další následující kapitoly – Mapy 

hydrochemických typů (dle 35 mval%) - která je zcela novým dílem. 

 

1121 

Podzemní vody v kvartérních náplavech mají celkovou mineralizaci 0,3-0,7 g/l, nejčastěji 0,4-0,5 g/l, 

chemický typ (dle 20 mval%) CaMg-HCO3(SO4). Jen mírně se liší údolní niva Labe od teras: 

Vody z údolní nivy Labe mají chemický typ CaMg-HCO3SO4 až Ca-HCO3 s celkovou mineralizaci 

nejčastěji 0,7-0,8 g/l. Obvykle obsahují zvýšené koncentrace Fe, NO3 nebo NH4. Severně od Pouchová 

a v. od Labe jsou vody více mineralizované, více znečištěné; převládá celková mineralizace 0,8 - 3 g/l 

s často vysokými obsahy NO3. 

Podzemní vody z teras mají celkovou mineralizaci 0,4-1,2 g/l, nejčastěji 0,6-0,8 g/l, chemický typ Ca-

HCO3SO4 až CaMg-HCO3, většinou s vysokými obsahy NO3. 

Vody z terasy v okolí Rožnova, využívané pro lázně Velichovky, obsahují kvalitní vodu typu Ca-

HCO3 s celkovou mineralizací 0,5 - 0,7 g/l. 

1122+1130+1140:  

Podzemní vody v náplavech mají celkovou mineralizaci 0,3-0,7 g/l, nejčastěji 0,4-0,5 g/l, chemický 

typ CaMg-HCO3(SO4). Jen mírně se liší údolní niva Labe od teras: 

Vody z údolní nivy Labe mají chemický typ CaMg-HCO3SO4 až Ca-HCO3 s celkovou mineralizaci 

nejčastěji 0,7-0,8 g/l. Obvykle obsahují zvýšené koncentrace Fe, NO3 nebo NH4. Severně od Pouchová 

a v. od Labe jsou vody více mineralizované, více znečištěné; převládá celková mineralizace 0,8-3 g/l s 

často vysokými obsahy NO3. 

Podzemní vody z teras mají celkovou mineralizaci 0,4-1,2 g/l, nejčastěji 0,6-0,8 g/l, chemický typ Ca-

HCO3SO4 až CaMg-HCO3, většinou s vysokými obsahy NO3. 
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1130 

Kvartér Loučné má chemický typ (dle ekv%) Ca-HCO3, CaMg-HCO3, Ca-HCO3SO4. Mineralizace 

dosahuje 0,4-0,99 g/l, průměr 0,68 g/l
 
(9 údajů). Pitným účelům nevyhovují vyšší obsahy Fe, Mn, 

NH4, někdy NO3 (pro kojence 15 mg/l ve smyslu dříve platné ČSN 75 7111 Pitná voda). 

1160 

Podzemní vody v náplavech mají celkovou mineralizaci 0,2-0,7 g/l, nejčastěji 0,3-0,5 g/l, chemický 

typ CaMg-HCO3(SO4). Vody z Urbanické brány se vyznačují poměrně stabilním chemismem, celková 

mineralizace v Kundratické bráně je většinou pod 0,3 g/l, v Urbanické bráně nad 0,3 g/l. 

 

MAPY HYDROCHEMICKÝCH TYPŮ 

Pro potřeby regionálního hodnocení bilancovaných hydrogeologických rajonů, případně oblastí byly 

jako vstupní informace využity existující výsledky chemických analýz převážně z jednorázových 

odběrů podzemní vody z archivu ČGS do roku 2013, dále analýzy z pramenů ČHMÚ, výsledky analýz 

z pramenů a  nových vrtů provedených v rámci projektu za období 2013 a 2015. Mapy byly 

konstruovány na základě hydrochemického typu, který vyjadřuje kationty a anionty přesahující 35 

mval%. Hranice 35 mval% byla zvolena pro jednoduchost chemického typu, který obsahuje jeden, 

nanejvýš pak dva kationty a anionty. Nižší hranice (např. 20 mval%) by pro zobrazení na mapě byla 

složitá a nepřehledná. Navíc hranice 35 mval% nejlépe odpovídá Alekinovu typu, který byl použit 

k hodnocení chemismu na starších mapách 1:200 000 vydávaných Ústředním ústavem geologickým 

v 80. letech 20. století. 

V rámci projektu byl ke všem vrtům dostupným z databáze projektu a obsahujícím chemickou analýzu 

podzemní vody, byl přiřazen reprezentující hydrogeologický kolektor (či izolátor) V rajonech základní 

vrstvy došlo k vyřazení analýz s analytickou chybou větší než 10 % a analýz s chybějící analýzou 

některé z makrosložek (mimo K a NO3). Z hodnocení chemismu podzemních vod v bilancovaných 

rajonech byly vyřazeny všechny analýzy starší roku 1960. 

 

Tabulka 4-11 Počet chemických analýz použitý ke konstrukci hydrochemických map a map upravitelnosti  

HGR 1121 1122  1130  

Kolektor 

celkový 

počet analýz 

v databázi 

použité analýzy celkový 

počet analýz 

v databázi 

použité analýzy celkový 

počet analýz 

v databázi 

použité analýzy 

Upravi- 

telnost 

chemický 

typ 

Upravi- 

telnost 

chemický 

typ 

Upravi- 

telnost 

chemický 

typ 

Kvartér 279 155 97 200 146 78 449 230 101 

Připovrchová zóna 192 192 192 171 171 171 310 310 310 

Indikace znečištění 125 125  54 54  244 244  

celkem 437   330   725   

HGR 1140 1160    

Kvartér 215 134 41 162 134 103    

Připovrchová zóna 164 164 164 143 143 143    

Indikace znečištění 89 89  28 28     

celkem 321   196      

 

Obecně se v podzemních vodách kvartéru Labe střídají mezi anionty HCO3 a SO4 typy, často jsou 

mezi kationty zastoupeny Mg (převážne na severu) i Na (převážně na jihu) typy. Lze konstatovat, že 

celková mineralizace podzemních vod roste od S k J a od V k Z a zvyšuje se rozsah ploch velmi 

vysoké mineralizace (nad 1 g/l). Podobně se zvyšuje podíl síranových typů, které na západě HGR 
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1160 a na Z i V HGR 1140 převládnou. V mapě (obr. 4-13) jsou zvýrazněny zejména oblasti velmi 

vysoké mineralizace nad 1 g/l.  

V kolektoru kvartérních sedimentů Labe ve Východních Čechách se velmi vysoká mineralizace 

podzemních vod vyskytuje celkem vzácně, rozsáhlejší území bylo vyčleněno kolem Pardubic 

v rajonech 1130 a 1140. V rajonu 1130 se vyskytuje nápadně často chemický typ vody Na-HCO3, 

avšak i zde převažuje typ Ca-HCO3. 



 

Obrázek 4-13 Chemický typ (35 mval%) podzemní vody, s vymezením oblastí velmi vysoké mineralizace (TDS) >1 g/l v regionu R1a ( HGR 1121, 1122, 1130, 1140, 1160) 

  





Rebilance zásob podzemních vod                                                                        ID EIS 10051606-SFŽP 

65 

 

 

4.5. GEOCHEMICKÝ MODEL 

PRŮMĚRNÁ DOBA ZDRŽENÍ PODZEMNÍ VODY V HORNINOVÉM PROSTŘEDÍ 

Hydrogeologie tradičně využívá především hydraulické metody (čerpací zkoušky, analýzu poklesu 

vydatnosti pramenů či průtoku povrchových toků v čase, numerické modelování „proudění vody“ 

kalibrované na úrovně hladin ve vrtech a průtoky). Tyto metody umožnují dobře určit hydraulickou 

vodivost/transmisivitu prostředí a hydraulické reakce na různé vlivy (nadměrné čerpání apod.). S 

výjimkou litologicky homogenních, nebo detailně litologicky charakterizovaných kolektorů však tyto 

metody neumožňují hodnověrný odhad rychlosti proudění podzemní vody, protože neumožňují určit 

efektivní pórovitost kolektorů (např. preferenčních puklinových zón). Efektivní porozita spolu s 

intenzitou doplňování podzemní vody ze srážek rozhoduje o rychlostech proudění podzemní vody 

nebo doby zdržení vody pod zemským povrchem. Střední doba zdržení (Mean residence time, 

Yurtsever 1983) je čas, který voda setrvává ve zvodni. V případě tritia (
3
H) a 

18
O je časem t = 0 

okamžik, kdy voda proniká pod zemský povrch. V případě plynných stopovačů se jedná o okamžik, 

kdy voda dosáhne nasycené zóny (v nenasycené zóně dochází obvykle ke komunikaci s 

atmosférickými freony anebo SF6).  

Znalost střední doby zdržení je nezbytná pro předpověď budoucího vývoje plošné kontaminace 

podzemní vody (např. vývoj koncentrace NO3
-
 v závislosti na čase; Katz et al. 2004). Pro zjednodušení 

bude v dalším textu používán termín „moderní“ voda pro vodu infiltrovanou po roce 1950 a tedy s 

dobou zdržení v řádu několika desítek let (např. Tykva a Berg 2004). V silně heterogenním 

puklinovém prostředí, kde dobu zdržení podzemní vody nelze ani zhruba odhadnout z hydraulických 

vlastností kolektoru je nutné použít pro určení doby zdržení stopovačů, které se pohybují spolu s 

vodou podzemním prostředím (např. 
3
H, 

18
O, CFC, SF6, 

14
C, atd.). V projektu byly tyto stopovače 

použity pro určení střední doby zdržení a výsledky byly srovnány se staršími údaji. 

V rajonu 1121 byla koncentrace freonů 11, 12, 113 a SF6 stanovena ve vrtu J7 (R70; tab. 4-12). 

Střední doba zdržení zde podle exponenciálního modelu přesahuje 100 let (tab. 4-13).  

V rajonu 1122 byla koncentrace freonů 11, 12, 113 a SF6 stanovena ve vrtech Hrobice 1122_03Q 

(R64) a Těchlovice 1122_01Q  (R71). Střední doba zdržení zde podle exponenciálního modelu SF6 

dosahuje desítek let. U ostatních stopovačů mohlo dojít k rozkladu freonů v redukčním prostředí. 

V rajonu 1130 byla koncentrace freonů 11, 12, 113 a SF6 stanovena ve vrtu Lány-Kokešov 1130_01Q 

(R70). Střední doba zdržení zde podle exponenciálního modelu dosahuje 20-40 let.  

V rajonu 1140 byla koncentrace freonů 11, 12, 113 a SF6 stanovena ve vrtu vrt Selmice 1140_01Q 

(R66). Střední doba zdržení zde podle exponenciálního modelu přesahuje 100 let.  

V rajonu 1160 byla koncentrace freonů 11, 12, 113 a SF6 stanovena ve vrtech TP4 Třesice – Písek 

(R69) a Roudnice 1160_03Q (R72). Střední doba zdržení zde podle exponenciálního modelu dosahuje 

podle SF6 13-30 let. 
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Tabulka 4-12 Koncentrace freonů a SF6 změřené v Spurenstofflabor ± směrodatná odchylka 

vzorek CFC 12 (pmol/l) CFC 11 (pmol/l) CFC 113 (pmol/l) SF6 (fmol/l) 

R70 2,5 ± 0,2 3,9 ± 0,4 0,05 ± 0,05 0,4 ± 0,1 

R64 0,57 ± 0,05 0,2 ± 0,05 0,04 ± 0,05 2 ± 0,2 

R71 2,5 ± 0,2 5,1 ± 0,6 0,4 ± 0,05 0,8 ± 0,1 

R65 2,6 ± 0,2 5 ± 0,5 0,4 ± 0,05 1,4 ± 0,2 

R66 0,26 ± 0,05 0,27 ± 0,05 0,03 ± 0,05 0,4 ± 0,1 

R69 0,61 ± 0,05 0,42 ± 0,05 0,04 ± 0,05 1,7 ± 0,2 

R72 1,1 ± 0,1 0,7 ± 0,1 0,03 ± 0,05 2,1 ± 0,3 

 

Tabulka 4-13 Rozsah středních dob zdržení (roky) za předpokladu exponenciálního modelu podle 4 

různých stopovačů  

vzorek Freon 11 Freon 12 Freon 113 SF6 

R70 30-45 18-28 170-200 120-200 

R64 >200 >180 >170 15-23 

R71 1-26 20-29 27-34 63-80 

R65 <24 16-26 20-33 27-40 

R66 >200 >200 >185 120-200 

R69 >200 160-180 170-200 21-30 

R72 >200 80-100 185-200 13-23 

 

V kvartérních sedimentech ve studovaných rajonech byly zjištěny poměrně značné a dosti variabilní 

doby zdržení podzemní vody. V oblastech, kde dochází k intenzivnímu jímání podzemní vody 

z kvartérních náplavů díky břehové infiltraci (např. okolí Káraného) dosahuje doba zdržení obvykle 

prvních desítek let (objekty R50-53; R55-R60). Naopak ve dvou případech byly v bažinatém plochém 

povrchu terasy Labe zjištěny doby zdržení přes 200 let (objekty R66 a R68), které zřejmě souvisí 

s odvodněním cenomanského kolektoru s velmi starou vodou přes kvartérní náplavy do Labe 

(Bruthans et al. 2015). U ostatních objektů se doba zdržení pohybuje mezi těmito dvěma extrémy 

(objekty R64, R65, R67, R69, R71-75). V mocných kvartérních a pliopleistocénních sedimentech 

v povodí Moravy a Odry vychází podle freonu 113 doby zdržení vesměs přes 100 let, podle SF6 na 

několik desítek let (objekty R76-R84). Vzhledem k přítomnosti organického znečištění zde lze 

očekávat degradaci freonu 113 a tím zdánlivé zvýšení doby zdržení podle této látky (Bruthans et al. 

2015). 

 

4.6. ODBĚRY PODZEMNÍCH VOD A VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD 

 

ODBĚRY PODZEMNÍCH VOD 

Hodnoty čerpání a vypouštění odpadních vod mají zásadní význam pro hodnocení využitelných zásob, 

ale také pro hodnocení jejich prostorového vývoje. Přehled lokalizovaných odběrných objektů je 

uveden v Tab. 4-14. V tabulce jsou vyznačeny jak objekty v současné době využívané, tak i ty, které 

jsou v nejaktuálnějším období nečinné, ale v minulosti zde odběry existovaly. 

VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD  

Hodnoty a lokalizace míst vypouštění odpadních vod předaných ČGS podniky Povodí jsou uvedeny v 

Tab. 4-15. Lokalizace odběrů a vypouštění v jednotlivých rajonech je vykreslena na obr. 4-13. Zde je 
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současně vymezena část údolní nivy, kde dochází k silné břehové infiltraci vody z toku do jímacích 

objektů. V jímacích objektech tam převažuje voda z povrchového toky Labe a jeho přítoků.  

 

 

Hydrogeologický rajon 1121 Kvartér Labe po Hradec Králové. 

 

Tabulka 4-14 Přehled lokalizovaných odběrných objektů HGR 1121 

Č._VHB NAZ_MISTA OBJ (l/s) OBJ_CELK 

410214 ZD Dolany - Svinišťany HV-1 1,0 31 589 

410221 MěVAK Jaroměř, st. J-CO 1,7 53 583 

410369 ZVU Hradec Králové 2,3 73 079 

410389 AB Facility Hradec Králové (býv.ČKD) 0,8 25 274 

410541 Farma chovu prasat Nahořany 0,2 7 022 

  ODBĚR POD RAJONU  6,0 190 547 

410362 Rubena (dř. Gumokov) Hr.Králové - sanační čerpání 2,4 76 978 

410549 NOVOPOL Velký Třebešov 0,5 14 212 

410563 Nahořanská a.s. - Nahořany 0,5 15 963 

410580 Český zahrádkářský svaz - ZO Osada U Labe, HK 0,1 3 297 

410613 Elektrárna "Hučák" ČEZ, HK - tepelné čerpadlo 1,1 33 879 

410631 NOVOPOL - Česká Skalice 0,0 198 

  ODBĚR POD V ZÓNĚ INTRAKCE 4,6 144 527 

 

 

 

Obrázek 4-14 Lokalizace odběrů a vypouštění vod a zóna přímé interakce HGR 1121 
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Tabulka 4-15 Přehled lokalizovaných vypouštění odpadních vod v HGR 1121 

CIS_VHB NAZ_MISTA Objem (l/s OBJ_CELK 

412108 Nové Město n. M. - SČOV Krčín 32,7 1 030 506 

412109 Česká Skalice - ČOV 26,6 838 544 

412110 Jaroměř - ČOV 48,1 1 516 953 

412148 Jaroměř - ČOV Josefov II 1,3 42 367 

412217 AGRO CS a.s. Říkov 0,2 6 409 

412219 Svinišťany - ČOV 0,2 7 390 

412225 Jaroměř - VK mimo ČOV 1,1 35 592 

412251 Smiřice - ČOV 13,4 422 419 

412260 DANISCO Czech Republic, a.s. Smiřice - technol. OV 8,6 271 653 

412262 AB Facility a.s. Hradec Králové - BČOV 0,3 10 366 

412268 ČEPRO Cerekvice n. B. - CHČOV 1,0 30 803 

412276 Předměřice nad Labem - VK do Lužiny 2,0 62 196 

412277 Předměřice nad Labem - VK Labský náhon 2,2 70 774 

412278 DANISCO Smiřice-OV z praní filtrů a chlad. 0,2 7 370 

412281 Rubena (Gumokov) Hradec Králové - sanace 1,8 56 642 

412293 Lochenice - VK 0,5 16 800 

412295 ÚV Horní Dolce - prací vody 0,5 16 800 

412296 ÚV Jaroměř - prací vody 0,2 7 200 

412297 ÚV Starý Ples - prací vody 0,4 12 000 

412356 Rusek - VK 0,4 13 200 

412362 AB Facility a.s. Hradec Králové - vyúst hydro 0,5 14 491 

412363 AB Facility a.s. Hradec Králové - vyúst INV 0,0 1 533 

412364 AB Facility a.s. Hradec Králové - vyúst tunel 0,0 0 

412481 Nový Ples - VK 0,3 9 100 

412482 Dolany u Jaroměře - VK 0,2 6 000 

412483 Jasenná - VK 0,3 7 980 

412492 Elektrárna "Hučák" ČEZ, HK - tepelné čerpadlo 1,1 33 879 

412520 KSK BONO, k.ú. Hořenice 0,5 14 194 

412522 KSK BONO, k.ú. Heřmanice 1,4 43 718 

412546 Lochenice - ČOV 0,0 0 

412547 Nahořany - VK 0,5 16 000 

   146,6 4 622 879 

 

 

Hydrogeologický rajon 1122  -  Kvartér Labe po Pardubice 

 

Tabulka 4-16 Přehled lokalizovaných odběrných objektů HGR 1122 

Č._VHB NAZ_MISTA OBJ (l/s) OBJ_CELK 

420197 VAK Pardubice-Hrobice,Čeperka 59,2 1 865 829 

420199 VAK Pardubice-Bohdaneč 0,4 12 569 

420207 VAK Pardubice-Oplatil (důlní) 102,1 3 218 717 

410581 Drůbežárna Plačice 0,1 3 855 

410600 Euroice Březhrad - výroba mražených krémů 0,0 0 

420353 Agrodružstvo KLAS Křičeň - Dolany (SD-1) 0,2 6 134 

420354 Agrodružstvo KLAS Křičeň - Dolany (SD-2 až SD-4) 0,9 27 791 

420355 Agrodružstvo KLAS Křičeň - Staré Ždánice 0,0 1 033 

  ODBĚR POD RAJONU  162,9 5 135 928 

420234 Elektrárna Opatovice,   ODBĚR POD V ZÓNĚ INTRAKCE 1,7 52 300 
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Obrázek 4-15 Lokalizace odběrů a vypouštění vod v rajonu 1122 

 

Tabulka 4-17 Přehled lokalizovaných vypouštění odpadních vod v HGR 1122 

CIS_VHB NAZ_MISTA Objem (l/s OBJ_CELK 

412228 Vysoká nad Labem - ČOV 2,8 89 685 

412264 Stěžery - VK 1,4 44 700 

412267 BAUXEN Březhrad, Hradec Králové - CHČOV a BČOV 0,9 28 005 

422127 DITON s.r.o (býv. RASTRA AG - CZ a.s.) - Čeperka 0,2 7 044 

422156 Lázeňská léčebna Bohdaneč 1,5 47 409 

422233 Dolany - ČOV 0,7 20 509 

442109 Opatovice nad Labem - ČOV Pohřebačka 7,1 224 234 

442119 Elektrárna Opatovice - MBČOV 5,6 177 286 

442123 Elektrárna Opatovice - stoka A 31,7 998 758 

412294 Krásnice - ČOV 0,1 2 376 

422305 Pískovna Čeperka 5,5 173 000 

422325 Libišany - ČOV 0,8 24 434 

422348 Staré Ždánice - ČOV 0,6 17 714 

412453 Hřibsko - VK 0,2 6 740 

412500 Praskačka - VK 0,6 20 160 

442164 Čeperka - ČOV 0,8 26 692 

412252 Hradec Králové - ČOV 503,6 15 882 969 

442169 Dříteč - ČOV 0,0 0 

   564,2 17 791 715 
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Hydrogeologický rajon 1130 - Kvartér Loučné a Chrudimky 

 

 

Obrázek 4-16 Lokalizace odběrů a vypouštění vod v rajonu 1130 

Tabulka 4-18 Přehled lokalizovaných odběrných objektů HGR 1130 

Č._VHB NAZ_MISTA OBJ (l/s) OBJ_CELK 

420070 FOXCONN CZ, s.r.o. Pardubice - sanace 0,4 13 358 

420167 ALL-IMPEX Pardubice - Černá za Bory 0,4 13 428 

420221 Moras, a.s. - Slepotice 0,3 9 939 

420222 Moras, a.s. - Moravany 0,2 7 388 

420232 Paramo Pardubice - sanace 2,6 82 504 

420251 Kávoviny Pardubice 0,8 24 229 

420260 KORESTA Pardubice (betonárka) - býv. DMP 0,1 2 026 

420261 EXCALIBUR ARMY spol. s.r.o. - Opočínek - studny 0,3 8 556 

420296 Agrospol Hostovice - Kostěnice II. 0,3 9 048 

420334 Wolters Packaging Czech s.r.o. - zpracování plastů 1,0 30 600 

420449 Dopravní podnik města Pardubice, a.s. - sanace 0,5 15 500 

420688 Pardubice - Služby a.s. Hůrka 0,0 1 366 

  ODBĚR POD RAJONU  6,9 217 941,8 

420205 VAK Pardubice-Nemošice 43,1 1 357 721 

420229 Pardubický pivovar - u artéského vrtu 0,7 20 555 

420246 Valenter (býv.TMS) Pardubice - Černá za Bory 1,3 42 288 

  ODBĚR POD V ZÓNĚ INTRAKCE 45,0 1 420 564,0 

 

Tabulka 4-19 Přehled lokalizovaných vypouštění odpadních vod v HGR 1130 

CIS_VHB NAZ_MISTA Objem (l/s OBJ_CELK 

422049 Moravany - kořenová ČOV 0,2 7 118 

422109 Dašice - ČOV 13,7 432 373 

422128 Moravany - ČOV (býv. ČSAO) 4,4 138 590 

422129 Plavecký areál Pardubice - bazénové vody 0,3 10 850 

422147 Chroustovice (část Městec) - VK 0,3 10 950 

422151 Čankovice - ČOV 0,8 23 742 

422162 Tuněchody - VK 0,6 19 700 

422169 Cyklos v.d. Choltice 0,1 3 960 

422185 Hrochův Týnec - VK 3,0 94 380 

422315 Valy nad Labem - ČOV 0,8 24 972 

442118 Třebosice - ČOV 2,8 88 732 

442154 EXCALIBUR ARMY spol. s r.o. - Opočínek 0,3 10 921 

422382 Hrochův Týnec - ČOV 0,6 18 500 

   28,1 884 788 
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Hydrogeologický rajon 1140  -  Kvartér Labe po Týnec 

 

 

Obrázek 4-17 Lokalizace odběrů a vypouštění vod v rajonu 1140 

 

Tabulka 4-20 Přehled lokalizovaných odběrných objektů HGR 1140 

Č._VHB NAZ_MISTA OBJ (l/s) OBJ_CELK 

420258 Hřebčín Kladruby vrt S 97 0,4 12 040 

  ODBĚR POD RAJONU      

420252 EXCALIBUR ARMY spol. s.r.o. - Přelouč 0,7 20 518 

420690 BČOV Pardubice Režim I. - snižování hladiny 3,9 122 040 

420691 BČOV Pardubice Režim II. - snižování hladiny 0,0 0 

  ODBĚR POD V ZÓNĚ INTRAKCE 4,5 142 558,0 

 

Tabulka 4-21 Přehled lokalizovaných vypouštění odpadních vod v HGR 1140 

CIS_VHB NAZ_MISTA Objem (l/s OBJ_CELK 

422133 Loděnice Chvaletice 0,2 6 150 

422231 Pardubice - BČOV 459,9 14 504 700 

422234 Synthesia Pardubice - ostatní výusti 3,3 104 579 

422237 Synthesia Pardubice - Pohránovský odpad 192,6 6 073 573 

422242 Ráby - ČOV 2,5 78 480 

442061 Elektrárna Chvaletice - II. chladící voda (odluh) 66,4 2 095 517 

442116 Přelouč - ČOV 21,8 686 650 

442117 Chvaletice - ČOV 9,0 282 637 

442124 Elektrárna Chvaletice - I. spol. odtok UN + BČOV 42,6 1 342 418 

442132 Areal Plus s.r.o. Chvaletice (býv. EGO) 0,9 26 950 

442134 EXCALIBUR ARMY spol. s r.o. - Přelouč - ČOV 1,7 54 556 

422038 Řečany nad Labem - ČOV 3,4 107 634 

422279 Masokombinát TORO Hlavečník 0,6 18 544 

422328 Krakovany - ČOV 0,6 17 455 

422329 Semín - ČOV 0,5 17 303 

442114 EXCALIBUR ARMY spol. s r.o. - Přelouč - GO Vodárna 0,3 9 960 

442115 EXCALIBUR ARMY spol. s r.o. - Přelouč - GO OH 0,2 5 490 

442126 EXCALIBUR ARMY spol. s r.o. - Přelouč - GO ČOV 0,4 14 090 

442138 Synthesia Pardubice - odkaliště č.7 129,5 4 084 404 

422428 Kladruby nad Labem - ČOV 3,2 101 841 

442601 EXCALIBUR ARMY spol. s r.o. - Přelouč - GO VUSS 0,3 10 060 

   940,0 29 642 991 
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Hydrogeologický rajon 1160  -  Kvartér Urbanické brány 

 

Obrázek 4-18 Lokalizace odběrů a vypouštění vod v rajonu 1160 

Tabulka 4-22 Přehled lokalizovaných odběrných objektů HGR 1160 

Č._VHB NAZ_MISTA OBJ (l/s) OBJ_CELK 

410331 Pamětník 0,1 3 374 

410353 Chlumec,Třesice 10,3 325 587 

410428 CENTRAL STICKS - Libčany (vrt č. 2) 0,0 328 

410529 ZD Libčany - závlaha jabloní 0,1 2 820 

410535 Farma Roudnice 0,4 13 820 

410567 Agrodružstvo Lhota p. Libčany - Lhota pod Libčany 0,3 8 113 

410589 CENTRAL STICKS - Libčany (vrt č. 3) 0,1 2 153 

410596 Podnik pro výrobu vajec v Kosičkách - Mlékosrby 0,1 2 745 

410660 CENTRAL STICKS - Libčany (vrt č. 1) 0,1 2 744 

410688 CENTRAL STICKS - Libčany (vrt č. 1) 0,7 20 808 

  ODBĚR POD RAJONU  12,1 382 491,6 

410344 Podnik pro výrobu vajec v Kosičkách - Kosičky 0,3 9 751 

410415 Agropodnik Humburky - Kosičky 0,5 16 696 

410611 ZS Kratonohy - Kratonohy 0,0 707 

  ODBĚR POD V ZÓNĚ INTRAKCE 0,9 27 154,0 

 

Tabulka 4-23 Přehled lokalizovaných vypouštění odpadních vod v HGR 1160 

CIS_VHB NAZ_MISTA Objem (l/s) OBJ_CELK 

412226 Kosice - ČOV 2,1 67 717 

412255 Chlumec nad Cidlinou - ČOV 14,0 442 589 

412273 Libčany - ČOV 2,9 92 785 

412396 Lhota pod Libčany - ČOV 1,0 30 772 

412410 Chudeřice - ČOV 0,4 14 083 

412427 Písník Kratonohy 0,2 6 240 

412468 Písek - VK 0,3 8 970 

412513 Barchov - VK 0,3 10 370 

412524 PERENA spol. s r.o. - biologický septik 0,4 11 819 

412557 Chlumec n. Cidlinou - koupaliště 0,1 2 100 

   21,8 687 445 
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5. KONCEPČNÍ HYDROGEOLOGICKÝ MODEL 

5.1. ÚČEL KONCEPČNÍHO MODELU  

Koncepční hydrogeologický model byl pro rajony zpracován s cílem formulovat základní představu o 

geometrii a vlastnostech kolektoru, jeho napájení a drenáži a interakci s vodním tokem. Model vychází 

z přiměřené generalizace geologických a hydrogeologických dat, kterou lze graficky vyjádřit. 

Koncepční model byl sestavován v interakci se zpracovateli hydrologických a hydrogeologických 

matematických modelů. Výsledkem je představa – schéma území, jako jednotný podklad pro 

pochopení stavby a základních funkcí rajonů. Prvotní koncepční model sloužil také k identifikaci 

chybějících dat a k jejich doplnění. Vytvoření koncepčního modelu je základním předpokladem pro 

úspěšnou konstrukci hydraulického modelu.  

 

Labský kvartér, HGR 1120 – 1180 

Téma A – Hydrogeologická situace 

Labský kvartér tvoří široký pruh pleistocénních a holocenních sedimentů – písků a štěrků uspořádaný 

do terasových stupňů podél toku Labe a jeho přítoků, které leží na křídových sedimentech. Rozmístění 

v terasových stupních vyjadřuje vývoj říční sítě a střídání období eroze v meziledových dobách a 

období akumulace v dobách ledových. Fluviální sedimenty sledují tok Labe od Jaroměře k Týnci n/L, 

kde řeka proráží výběžek krystalinika Železných hor v úzkém údolí bez sedimentů. Další výskyt je od 

Týnce n/L po Kolín, kde v řece vystupuje další krystalický práh. Mocnost kvartérních sedimentů Labe 

se zvětšuje od 10 m v okolí Jaroměře na více než 20 m v bohdanečské bráně. V urbanické bráně byla 

ověřena mocnost štěrkopísků až 30 m. 

Základním problémem tohoto území je vysoká míra vodárenských odběrů a jejich střet s intenzivní 

těžbou štěrkopísku, která ovlivňuje podzemní vodu v množství i kvalitě. Dalším problémem je 

vyjasnění podílu vcezené říční vody do vodárenských objektů. V plánech povodí jsou útvary 

podzemních vod labského kvartéru hodnoceny ve stavu potenciálně rizikovém a rizikovém. 

Území bylo poprvé hydraulicky modelováno pro úkol „Hydrogeologická syntéza labského kvartéru“, 

kdy byl sestaven model AQUIFEM - N (Horák,J. - Langová,J. - Zima, J. in Herrmann 1998). Zvýšený 

rozsah těžby a další problémy vyžadují detailnější řešení dalším modelem. 

Téma B – Modelové území – doména modelu 

Modelové území je vázáno na rozsah kvartérních fluviálních sedimentů, které podél Labe formují 

útvary podzemních vod v HGR 11210, 11220, 11300, 11400, 11510, 11520, 11600, 11710, 11720 a 

1180. Plošné vymezení je jasné, neboť říční náplavy jsou vázány k toku řeky, která je nanesla. Podle 

vztahu k místní drenážní bázi můžeme rozlišit "údolní spojitou terasu" v úrovni, až pod úrovní 

drenážní báze a "vyšší útržkovité terasové stupně" nad drenážní bází. Toto rozdělení odráží rozdílné 

hydrogeologické podmínky a zvodnění údolní terasy a vyšších terasových stupňů. 

Téma C – Hranice modelu 

Hranice modelu, tedy hranice jednotlivých hydrogeologických rajonů jsou určeny rozsahem výskytu 

štěrkopískových sedimentů. Fluviální sedimenty v údolí jsou často lemovány údolními svahy 

budovanými převážně křídovými slínovci, jejichž přípovrchový kolektor dotuje podzemní vodou 

kvartérní štěrkopísky. Hranice má charakter periodického přítoku, který lze obtížně definovat. Je 
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výhodnější rozšířit doménu modelu až k rozvodnici a přípovrchový kolektor vně HGR začlenit do 

modelované oblasti. Tento postup již byl úspěšně odzkoušen (Baier 2013). 

Téma D – Kolektory a izolátory 

Kolektor tvoří křížově zvrstvené lavice písků a štěrků, proměnlivě se zastupující ve vertikálním i 

horizontálním směru. Pro které se vžil název štěrkopísek. Štěrkopísek je sypkým, pórovitým, 

nezpevněným sedimentem, který má primární pórovitou propustnost v závislosti na zrnitosti, 

vytřídění, zaoblení pískových zrn a valounů, ulehlosti, zvětrání a obsahu jílovité a hlinité frakce. Pro 

prostorové hodnocení propustnosti z toho vyplývá jediná závislost. Starší vysoké terasy jsou ulehlejší s 

vyšším obsahem hlinité složky, proto je jejich propustnost obvykle nižší. 

Propustnost, tedy i její numerické vyjádření ve formě koeficientu filtrace k má v ploše údolní terasy 

náhodný stochastický charakter, ale rozpětí hodnot je nízké. Těžiště hodnot koeficientu k vyjádřené 

mediánem je vysoké (40-50 m/d) a proto jsou fluviální štěrkopísky vhodné pro soustředěné odběry 

skupinových vodovodů. Odhad specifické vydatnosti vrtů při uvedené propustnosti dosahuje 1-5 l/s.m.  

V zájmovém území leží fluviální sedimenty většinou na svrchnokřídových nepropustných sedimentech 

turonu a coniaku hydrogeologických rajonů 4221, 4250, 4310, 4340, 4360 a 4510. Tyto křídové 

horniny tvoří kolektoru spojité údolní terasy počevní izolátor, který na většině zájmové plochy 

odděluje kvartérní kolektor od křídových kolektorů. 

Místně, na zlomech porušujících těsnost počevního izolátoru dochází k přetoku artésky napjaté 

podzemní vody křídových kolektorů do kolektoru kvartérního. Na výravském zlomu v Jaroměři 

přetéká podzemní voda z rajonu 4221 a na jílovické poruše u Smiřic voda rajonu 4250. Další přetoky 

jsou rozptýlené, zastřené, mezi Pardubicemi a Týncem se odvodňuje podzemní voda rajonů 4310 a 

4360. 

 

 

Obrázek 5-1 Přehloubené koryto Labe v Poděbradech  

Vysvětlivky: 1-navážky; 2-holocenní náplav (písčité až jílovití hlíny a hlinité písky); 3-svahové hlíny; 4-sprašové 

hlíny; 5-naváté písky; 6-terasové štěrkopísky; 7-křídové slínovce; 8-hladina vody; (převzato Müller ed. 1993) 

 

Báze údolní terasy nemá jednoznačný neckovitý, nebo V profil, ale obráží skryté erozní stupně a 

přehloubená koryta, která nejsou konformní s průběhem dnešního toku Labe. Hluboké koryto 

pleistocénního toku začíná až v Jaroměři, kde po soutoku Labe, Úpy a Metuje měl tok dostatečnou 
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erozní sílu. Pod Hradcem Králové odbočuje skrytý vyšší pravobřežní terasový stupeň (224 m n/m) do 

urbanické brány k Chlumci nad Cidlinou a vrací se kunratickou branou do hlavního toku nad Týncem. 

Nejhlubší koryto postupuje bohdanečskou branou a je od dnešního toku Labe odděleno křídovými 

ostrovy v okolí Kunětické hory. Dno údolní terasy klesá z 240 m n/m u Jaroměře na 190 m n/m v 

epigenetickém údolí u Týnce nad Labem.  

 

Pokryvem říčních sedimentů jsou eolické uloženiny typu vátých písků, spraší a sprašových hlin, 

v inundaci v rámci údolní terasy jsou pokryvem povodňové hlíny. Tyto pokryvné sedimenty vytvářejí 

ochrannou vrstvu kvartérních kolektorů a přispívají ke snížení zranitelnosti jejich podzemních vod. 

 

Bilanční schéma pro koncepční model proudění podzemní vody v hydrogeologickém regionu R1a je 

zobrazeno na 5-2. Proudění podzemní vody je v hydraulickém modelu simulováno v jedné modelové 

vrstvě vymezené terénem a bází kvartérních sedimentů, případně bází připovrchové zóny 

 

 

Obrázek 5-2 Koncepční model - schéma proudění a bilance podzemní vody 

 

5.2. SYSTÉMOVÁ ANALÝZA OBĚHU PODZEMNÍ VODY  

Spojitá údolní terasa se dnem pod úrovní hladiny toku, tedy pod místní drenážní bází je souvisle a 

spojitě zvodněná. Podzemní voda je v hydraulické spojitosti s vodou v toku, do kterého za ustálených 

přírodních podmínek odvádí zasáklé atmosférické srážky. Za specifických podmínek místních, nebo 

časových (povodně) může voda z toku vsakovat do kolektoru (vcez). 

Vyšší údolní terasy vytvářejí obvykle zcela samostatné relikty, často v několika výškových stupních. 

Zvodnění je vázáno hlavně na střední část terasy, případně část přiléhající k údolnímu svahu. 

Podzemní voda dotovaná ze srážek vytéká v místech vyklínění terasy ve formě pramenů. Údolní terasa 

Labe je otevřený hydrogeologický systém s vertikální dotací v celé ploše území a s hydraulickou 

spojitostí podzemní vody kolektoru s povrchovou vodou v toku. Tok je tedy v celé své délce drenážní 

bází a přijímá odtok podzemní vody skrytým příronem. Tuto skutečnost reflektuje proudový systém 

podzemní vody, který nesměřuje do speciálních drenážních prostor, ale proudnice směřuji od okrajů 

údolní terasy k tokům po obou březích. Hydroizohypsy podzemní vody jsou ukotveny na toku v místě 

se stejnou nadmořskou výškou (obr. 5-3, 5-4) 
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Obrázek 5-3 Oběh podzemních vod ve fluviálních sedimentech Labe v trati Jaroměř – Týnec nad Labem  

(Vysvětlivky: bíle předkvartérní jednotky, zeleně vyšší terasy, žlutě údolní terasa, černé linie – hypsy) 

 

Proudový systém podél přítoků Labe (Orlice, Loučné, Chrudimky, Doubravy a Jizery) závisí na šířce 

údolní terasy. V úzké terase je proudění téměř kolmé k řece, v širší terase se hydroizohypsy poněkud 

rozestupuji a proudnice svírají s řekou menší úhel (až 60°). 

 

Téma H – Interakce podzemní a povrchové vody 

Kvartérní fluviální sedimenty jsou v trvalé hydraulické vazbě na povrchové toky, které je prořezávají. 

Toto hydraulické propojení mezi tokem a kolektorem vyvolává oboustrannou výměnu vody. Směr 

výměny vody závisí na sezónních výkyvech hladiny podzemní vody a stavech hladiny v toku.  

Podzemní voda aluviálního kolektoru (fluviálních sedimentů údolní terasy) má za normálního 

ustáleného stavu vyšší hydraulický potenciál než voda v toku, a podzemní voda prosakuje do toku. 

Průchod povodňové vlny způsobuje změnu hydraulických potenciálů mezi podzemní vodou kolektoru 

a povrchovou vodou v toku. Zvyšování hladiny v toku způsobí v první fázi vyrovnání potenciálů a 

zablokování výronu podzemní vody do toku. V další fázi dochází k obrácení hydraulického spádu, kdy 

voda v toku má vyšší potenciál, než podzemní voda a povrchová voda z toku prosakuje (infiltruje) do 

aluviálního kolektoru. Po kulminaci povodňové vlny se podzemní voda zadržená v kolektoru i zasáklá 

říční voda vrací jako skrytý příron zpět do toku. 
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Za přírodních poměrů není voda povrchových toků převáděna kolektorem na velké vzdálenosti. 

Výměna vody mezi tokem a kolektorem se odehrává v příbřežní zóně na malé vzdálenosti, ale 

s velkým objemovým efektem zadržené a uvolněné vody podle kolísání hladiny ve vodoteči. Plynulý 

odtok vody z vodoteče je vyvolán zásahem člověka v nadjezí, kde vzdutá hladina vytváří potenciál pro 

vcez do štěrkopískového kolektoru. Obvykle se tato podzemní voda zase drenážními příkopy 

zaústěnými do podjezí vrací zpět do toku. Nicméně lze na tomto principu založit jímání podzemních 

vod, jak dokládá velký vodárenský odběr v Kluku u Poděbrad.  

Vedle přírodních a nezáměrných principů zavádění povrchové vody do kolektoru (jezy a závlahová 

pole), existují zcela záměrně konstruované objekty k zasakování povrchových vod do kolektorů. 

V území labského kvartéru jsou pouze v Káraném. Do principu záměrného zasakování povrchové 

vody z vodoteče se ovšem také počítá indukovaný přítok povrchové vody do studny na břehu u toku a 

takových případů je velmi mnoho. 

 

  

Příron podzemní vody do řeky (dle Healy - Winter - 

LaBaugh - Franke 2007) 

 Omezení příronu odběrem z vrtu a vyvolání 

indukovaného přítoku z řeky 

Obrázek 5-4 Příron podzemní vody do řeky 

 

V různém geologickém prostředí a v různých spádových úsecích toku existuje vedle cyklické 

kolmatace rozhraní podzemní a povrchové vody ještě stabilní omezení výměny podzemní a povrchové 

vody dané hlavní mírou rozsahem a mocností povodňových hlín. Podle rozsahu povodňových hlín a 

hloubky a velikosti koryta toku lze vydělit čtyři základní typy (obr 5-5) 

 

 

Obrázek 5-5 Typy rozhraní mezi korytem řeky a údolní terasou  

(převzato Vekerdy 2005), vysvětlení v dalším textu. 
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Typ a představuje koryto utěsněné jemnými sedimenty a kolmatací podzemní a povrchová voda jsou 

odděleny. Obdobně je oddělená podzemní a povrchová voda v typu b, kde koryto řeky je mělčí než 

mocnost povodňových hlin. U typu c řeka prořezává vrstvu povodňových hlin, tím je otevřena 

výměna povrchové vody s podzemní vodou o napjaté hladině. Nejčastější poslední typ d představuje 

zcela otevřenou výměnu podzemní a povrchové vody z říčního koryta vyhloubeného ve 

štěrkopískových náplavech.  

Na principu rozsahu povodňových hlín, vázaných na blízkou poříční zónu periodických záplav byla 

vymezena zóna „přímé interakce“ podzemních a povrchových vod, ve které dochází k výraznému 

vyvolání indukce – tedy přítoku povrchové vody z toky do jímacího zařízení (studny, vrtu  apod.). Při 

bilančním hodnocení útvarů podzemních vod s výrazným odběrem podzemní vody tvořené indukcí, 

dochází k nesprávnému rizikovému hodnocení „kvantitativního stavu“ útvaru podzemních vod, ačkoli 

většina jímané vody nepochází z přírodních zdrojů podzemních vod ale z břehové infiltrace do studny. 

Z tohoto důvodu byly v hydrogeologických rajonech labského kvartéru vymezeny zóny přímé 

interakce a vyhodnoceny odběry v těchto zónách, které by logicky měly spadat do odběrů 

povrchových vod. 

Vedle kvalitativního stavu útvarů přináší vyčlenění zóny „přímé interakce“ i efekt pro kvalitativní 

hodnocení jímané vody, neboť indukované zdroje přivádějí do jímacího objektu také kontaminanty 

z řeky, jak se prokázalo na jímání Kluk u Poděbrad. Zvláště nebezpečné mohou být farmaceutické 

látky (antibiotika, hormony a další zbytky léků) vypouštěné s odpadními vodami do povrchových vod. 

 

ČASOVÉ ŘADY KOLÍSÁNÍ HLADINY PODZEMNÍCH VOD 
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Obrázek 5-6 Režim hladiny a teploty ve vrtu 1121_01Q 
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Obrázek 5-7 Režim hladiny a teploty ve vrtech 1122_02Q a 1122_03Q 
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Obrázek 5-8 Režim hladiny a teploty ve vrtu 1130_01Q 
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Obrázek 5-9 Režim hladiny ve vrtech 1140_01Q a 1140_02Q 
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Obrázek 5-10 Režim hladiny a teploty ve vrtech 1160_01Q, 1160_02Q a 1160_03Q 
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Obrázek 5-11 Režim hladiny ve vrtech ČHMU v HGR 1121 
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Obrázek 5-12 Režim hladiny ve vrtech ČHMU v HGR 1122 
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Obrázek 5-13 Režim hladiny ve vrtech ČHMU v HGR 1130 
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Obrázek 5-14 Režim hladiny ve vrtech ČHMU v HGR 1140 
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Obrázek 5-15 Režim hladiny ve vrtech ČHMU v HGR 1160 

 

 

 

5.3. NÁVRH NA DOPLNĚNÍ POZOROVACÍ SÍTĚ PODZEMNÍCH VOD 

 

Z navrhovaných hydrogeologických pozorovacích objektů bylo v regionu realizováno 12 vrtů. 

Pozorovačky (piezometry) s hloubkou první metry a vzdálené několik m od realizovaného 

hydrogeologického vrtu, které sloužily k vyhodnocení přítokových zkoušek, byly likvidovány. 

 
Tabulka 5-1 Základní parametry nových vrtů  

ID vrtu 
Lokalita 

(katastr) 

Souřadnice 

JTSK 

X 

Souřadnice 

JTSK 

Y 

terén 

 

Hloubka 

vrtu  

(m)  

Rozsah 

cílového 

kolektoru 

(m) 

Čerpací 

zkoušky 

Data-

logger 

1121_01Q Rasošky -1031735,33 -632874,33 265,43 8,5 0,3 – 7,3 Ano Ano 

1122_01Q  Těchlovice -1042228,72 -649539,07 290,49 18,0 0,6 – 16,4 Ano Ano 

1122_02Q Hrobice -1053513,00 -644648,73 221,61 6,0 2,5 – 4,0   

1122_03Q Hrobice -1053494,92 -644729,52 221,40 5,0 2,3 – 3,5 Ano Ano 

1130_01Q Lány (Kokešov) -1061724,27 -656027,62 240,18 8,8 0,2 – 7,0 Ano Ano 

1140_01Q Selmice -1057422,07 -671744,66 203,24 10,0 1,1 – 8,3 Ano Ano 

1140_02Q Lohenice -1059222,31 -658504,78 212,69 10,5 1,1 – 9,4 Ano Ano 

1140_03Q Lohenice -1058416,41 -658291,49 213,91 13,2 0,6 – 12,4 Ano Ano 

1160_01Q Lhota pod Libčany -1046067,14 -652420,26 237,97 18,5 0,6 – 16,9 Ano Ano 

1160_02Q Syrovátka -1045872,90 -653882,81 237,72 14,0 1,6 – 12,5 Ano Ano 

1160_03Q Roudnice -1044657,57 -653303,41 237,54 15,1 1,2 – 13,0 Ano Ano 

1160_04Q Tetov -1053433,86 -669387,92 210,54 10,0 1,2 – 9,0 Ano Ano 
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6. MODELOVÉ VÝPOČTY ZÁSOB PODZEMNÍCH 

VOD 

6.1. HYDROLOGICKÝ MODEL 

V plochém a poměrně širokém údolí Labe jsou vyvinuty fluviální sedimenty na relativně 

nepropustném podloží většinou slínovcové facie křídy. Jde převážně o spojité údolní terasy, vyšší 

terasy jsou zachovány jen lokálně. 

Labské terasy se vyznačují jemnozrnným materiálem, s dobrou propustností a mocnostmi až 30 m. 

Převažuje písčitá složka, hrubé balvanité štěrky se vyskytují ojediněle. Terasy mají průlinovou 

propustnost s vysokým stupněm transmisivity (kolem 1.10
-3

 m
2
/s). 

Zvodnění údolních teras je přímo ovlivňováno skutečností, že tok Labe je kanalizován, režim 

podzemní vody v údolní terase je v hydraulické souvislosti s povrchovou vodou, a je tedy přímo 

ovlivňován hladinou vody v jezových zdržích. V prostoru labských sedimentů je rozsáhlá těžba 

ložisek štěrkopísků, zejména v rajonu 1122, a intenzivní čerpání podzemní vody pro vodárenské 

využití, které vyvolává vznik tzv. indukovaných zdrojů, tedy zvýšenou infiltraci vod z povrchového 

toku.  

HGR 1121 zahrnuje kvartérní fluviální sedimenty Labe, Úpy a Metuje nad Hradcem Králové. Je 

vymezen od soutokové oblasti s Orlicí podél Labe až k Jaroměři, a dále podél Úpy k České Skalici a 

podél Metuje k Novému městu nad Metují. Vrstevní sled je podobně jako v HGR 1122 

charakterizován jemnozrnnými méně propustnými holocenními náplavy při povrchu, které kryjí 

hrubozrnné štěrkopískové sedimenty ve spodní části profilu. Vzhledem ke zmenšující se velikosti toků 

se však fluviální sedimenty stávají postupně hůře vytříděnými, s častějšími změnami sedimentace, s 

menší šířkou a s postupně se snižující mocností těchto těles (10-15 m). S tím souvisí i zmenšující se 

propustnost prostředí a menší vodárenský význam, ve srovnání s jižnějším HGR 1122. Fluviální 

sedimenty jsou uloženy na svrchnokřídových horninách slínitého charakteru, které tvoří relativně 

dobrý spodní hydrogeologický izolátor, zajišťující tak samostatnost režimu kvartérních vod. 

Propustnost je vysoká, průlinová, hladina podzemní vody je volná nebo mírně napjatá vlivem málo 

propustného pokryvu při povrchu. K infiltraci srážek dochází v celé ploše rajonu, její velikost závisí 

na vertikální propustnosti holocenních náplavů při povrchu terénu. Za vyšších vodních stavů může 

lokálně docházet k infiltraci vody toku do kvartérního kolektoru. Směr proudění za běžného 

hydrologického stavu je od okrajů rajonu k místním drenážním bázím, tedy tokům Labe, Úpy a 

Metuje. 

V podloží HGR 1121 se vyskytují rajony svrchní křídy, v jižní části rajonu je v jeho podloží HGR 

4360, ve střední části 4250 a sedimenty Úpy a Metuje mají ve svém podloží HGR 4221. 

HGR 1122 je tvořen širokým pruhem kvartérních fluviálních sedimentů ve směru SSV-JJZ podél toku 

Labe v ploché krajině mezi Hradcem Králové a Pardubicemi, s většinovým výskytem na pravém břehu 

Labe. Fluviální sedimenty jsou uloženy na svrchnokřídových horninách slínitého charakteru (HGR 

4360), které tvoří relativně dobrý spodní hydrogeologický izolátor, zajišťující tak samostatnost režimu 

kvartérních vod. 

Vrstevní sled je charakterizován převahou jemnozrnných sedimentů v horní části profilu (tzv. nivní 

nebo povodňové hlíny), a mocnou vrstvou středně a hrubozrnných štěrků v celém zbývajícím profilu, 

do celkové mocnosti 15-20 m. Významnější sedimentace na pravém břehu Labe souvisí se 
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sedimentací kolem starého labského toku (tzv. bohdanečská brána u Pardubic). Kromě údolní terasy 

jsou zde vyvinuty i vyšší terasy, které však kvůli malým vertikálním rozdílům do sebe různě 

přecházejí a režim podzemní vody v nich je často propojen. Propustnost je velmi vysoká, průlinová, 

hladina podzemní vody je volná nebo mírně napjatá vlivem málo propustného pokryvu při povrchu. 

K infiltraci srážek dochází v celé ploše HGR, její velikost závisí na vertikální propustnosti 

holocénních náplavů při povrchu terénu. Za vyšších vodních stavů může docházet k infiltraci vody 

toku do kvartérního kolektoru, např. severně Hrobic. Směr proudění za běžného hydrologického stavu 

je od okrajů rajonu k toku Labe, resp. i k jeho přehloubenému korytu, kde se voda odvodňuje. Režim 

podzemní vody může být významně ovlivněn vodárenskými odběry nebo těžbou štěrkopísků. 

Odtokové poměry jsou významně antropogenně ovlivněny, mj. i odváděním vody z Labe v rámci tzv. 

Opatovického kanálu (Opatovice – Lázně Bohdaneč – Přelouč). 

V podloží HGR 1122 se vyskytuje svrchnokřídový HGR 4360 

HGR 1130 Kvartér Loučné a Chrudimky zahrnuje kvartérní fluviální uloženiny v soutokové oblasti 

toků Loučná a Chrudimka s Labem. Fluviální sedimenty jsou uloženy na svrchnokřídových horninách 

slínitého charakteru (HGR 4360 a 4310), které tvoří relativně dobrý spodní  hydrogeologický izolátor, 

zajišťující tak samostatnost režimu kvartérních vod. 

Kolem dolního toku Loučné jsou štěrkopískové sedimenty dosahující mocnosti jen v jednotkách 

metrů, a jen lokálně mají mocnosti vyšší v závislosti na tvaru předkvartérního podloží. Kolem dolního 

toku Chrudimky se vyvinul poměrně široký pás středně až hrubozrnných štěrkopísků o mocnosti 6-8 

m. Vesměs jde o údolní terasy, vyšší terasy jsou zachovány jen na malých plochách, a bilančně 

významné jsou jen tam, kde se přimykají k údolní terase. Fluviální sedimenty Chrudimky jsou velmi 

dobře propustné, propustnost  sedimentů Loučné je všeobecně nižší a propustnost na obou tocích 

všeobecně klesá proti toku, jak se snižuje kvalita vytřídění usazeného materiálu. 

K infiltraci srážek dochází v celé ploše rajonu, její velikost závisí na vertikální propustnosti 

holocenních náplavů při povrchu terénu. Za vyšších vodních stavů může docházet k omezené infiltraci 

vody toku do kvartérního kolektoru. Směr proudění za běžného hydrologického stavu je od okrajů 

rajonu k místním drenážním bázím, kterými jsou toky Loučné a Chrudimky, případně jejich drobnější 

přítoky. 

HGR 1140 zahrnuje fluviální kvartérní sedimenty Labe západně od Pardubic až k Týnci  nad Labem. 

Vyskytují se především na pravém břehu Labe (souvislost se sedimentací kolem starého toku Labe). 

Spodní izolátor tvoří málo propustné svrchnokřídové horniny HGR 4360, v malé jz. oblasti i HGR 

4310. Vrstevní sled je monotónní, fluviální sedimenty jsou tvořeny drobnými až středními štěrky s 

písčitou výplní, kryté málo propustnými holocenními náplavy o mocnosti průměrně 1-2 m. Mocnost 

celé údolní terasy kolísá mezi 10-20 m v závislosti na reliéfu předkvartérního podloží. Nejvýznamnější 

zvodnění je vázáno na pravobřežní údolní terasu s přehloubeným korytem Labe, které je v úzké 

hydraulické spojitosti s vodou současného toku. 

K infiltraci srážek dochází v celé ploše rajonu, její velikost závisí na vertikální propustnosti 

holocénních náplavů při povrchu terénu. Za vyšších vodních stavů může docházet k infiltraci vody 

toku do kvartérního kolektoru údolní terasy, jejíž režim je velmi úzce spjat s vodním tokem. Směr 

proudění za běžného hydrologického stavu je od okrajů rajonu k toku Labe, resp. i k jeho 

přehloubenému korytu, kde se voda odvodňuje. Režim podzemní vody může být významně ovlivněn 

vodárenskými odběry nebo těžbou štěrkopísků. 

V podloží rajonu se vyskytuje svrchnokřídový HGR 4360, v malé části na JZ na levém břehu Labe i 

HGR 4310. 
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HGR 1160 zahrnuje kvartérní terasové uloženiny toků Bystřice, Cidliny a přehloubeného koryta Labe. 

HGR 1160 nesleduje dnešní tok Labe, ale původní přehloubené koryto. Na východě se u Roudnice u 

Hradce Králové stýká s HGR 1122 a na jihu u Kladrub nad Labem s HGR 1140. 

Spodní izolátor tvoří málo propustné svrchnokřídové horniny HGR 4360, zajišťující tak relativně 

samostatný režim mělkých poříčních vod HGR 1160. Materiál terasových uloženin je tvořen drobnými 

štěrky a hrubými písky, hrubší štěrky se vyskytují  málo. Jsou zakryté holocenními náplavy 

proměnlivé mocnosti a snížené propustnosti. Fluviální uloženiny menších toků Bystřice a Cidliny jsou 

o poznání méně vytříděné a zahliněnější, dosahují mocností jen kolem 2 m a jsou významně méně 

propustné. Průměrná mocnost kvartéru labského přehloubeného koryta je kolem 20 m, s maximy 30m 

(Syrovátka na východním okraji rajonu). Nejvýznamnější zvodnění je vázáno na sedimenty kolem 

linie přehloubeného koryta Labe, kde dosahují největších mocností i propustností. 

K infiltraci srážek dochází v celé ploše rajonu, její velikost závisí na vertikální propustnosti 

holocenních náplavů při povrchu terénu. Za vyšších vodních stavů může docházet k infiltraci vody 

Bystřice a Cidliny do kvartérního kolektoru údolní terasy. Směr proudění za běžného hydrologického 

stavu je od okrajů rajonu k přehloubenému korytu, kde se voda liniově drénuje a proudí v ose 

přehloubeného koryta od východu na západ až po Chlumec nad Cidlinou a poté na jih. V okrajových 

oblastech rajonu se jako místní drenážní báze projevují i toky Cidlina a Bystřice. 

V podloží HGR 1160 se vyskytuje svrchnokřídový HGR 4360. 

 

POPIS SADY POVODÍ A DOSTUPNÝCH DAT 

Hydrogeologické rajony 1121, 1122, 1130, 1140 jsou jedněmi  ze 7 rajonů v Labském kvartéru, ve 

kterých byl odtok převzat z rozsáhlého mezipovodí Labe od Jaroměře až po Nymburk. Toto 

mezipovodí bylo zmenšeno o povodí jeho přítoků, tak jak to umožnilo umístění vodoměrných stanic 

ČHMÚ. Důvodem pro použití takto velkého mezipovodí byl jednak Opatovický kanál, který se 

odděluje od Labe pod Hradcem Králové mezi stanicemi 0160 Jaroměř - Labe a 0420 Němčice – Labe. 

Zpět do Labe se Opatovický kanál vlévá pod Přeloučí mezi stanicemi 0610 Přelouč - Labe a 0800 

Nymburk – Labe. Průtoky ze stanic Němčice a Přelouč tedy nemohly být použity, protože k uzavření 

mezipovodí chyběl údaj z Opatovického kanálu, který není měřen. Jiné stanice s potřebnou řadou 

pozorování na tomto úseku Labe nejsou. Také na přítocích Labe jsou stanice dosti vzdálené od ústí do 

Labe, např. na Orlici, Loučné a Doubravě, proto je mezipovodí tak rozměrné.  

Celý rajon 1160 leží v rozsáhlém mezipovodí Cidliny, které je určeno 4 vodoměrnými stanicemi, z 

toho 2 stanice jsou na vtoku do mezipovodí (0700 Nový Bydžov – Cidlina a 0710 Rohoznice – 

Bystřice) a 2 stanice na výtoku (0750 Sány – Cidlina a 0790 (0745) Nové Mlýny (Opolánky) - Sánský 

kanál). Na Sánském kanále měřila nejdříve stanice 0790 Nové Mlýny a od roku 1995 měří průtok 

stanice 0745 Opolánky. Průtoky ve všech jmenovaných profilech jsou dlouhodobě pozorované 

vodoměrnými stanicemi ČHMÚ. Poloha mezipovodí v rajonu je znázorněna na obr. 1, základní 

charakteristiky a informace o dostupných datech obsahuje tab. 1 

Pro výpočet odtoku z mezipovodí byla použita data z těchto stanic:  

- 0800 Nymburk – Labe 

- 0160 Jaroměř – Labe 

- 0210 Jaroměř - Metuje 

- 0230 Sendražice - Trotina 

- 0311 Častolovice - Alba 
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- 0370 Týniště - Orlice 

- 0390 Mitrov - Dědina 

- 0470 Dašice - Loučná 

- 0590 Nemošice - Chrudimka 

- 0660 Žleby - Doubrava 

- 0670 (0665) Kutná Hora (Vrchlice) – Vrchlice 

- 0750 Sány – Cidlina 

- 0770 Vestec – Mrlina 

- 0790 (0745) Nové Mlýny (Opolánky) - Sánský kanál 

Průtoky ve všech výše uvedených profilech jsou dlouhodobě pozorované vodoměrnými stanicemi 

ČHMÚ. Poloha mezipovodí v rajonu je znázorněna na obrázku 6-1, základní charakteristiky a 

informace o dostupných datech obsahuje tabulka 6-1. 

 

Tabulka 6-1 Přehled povodí – základní charakteristiky a dostupná data. 

ID  DBC ANALOG P [mm] Qa 

[m3/s] 

NV  

[m n. m.] 

A 

[km2] 

IA 

[km2] 

KALIB SEP 

11xxm08 

00-0160- 

xxxx 

mezipovodí Labe 

(Nymburk) 

0800-0160-0210-0230- 

0311-0370-0390-0470- 

0590-0660-0670-0750- 

0770-0790 

 610.31 8.066 261.00 2359.43 90.23 1990- 

2010 

 

1130m04 

70-0460 

mezipovodí 

Loučná (Dašice) 

0470-0460 651.32 0.62 289.47 109.98 40.74 651.32 1971-

2010 

x 

1160m07 

50-0700- 

0710+07 

90 

mezipovodí 

Cidlina (Sány) 

0750-0700-0710+07 

90 

612.69 2.447 253.77 652.33 101.50 612.69 1961-

2010 

 

HGR HGR 1121 - TRANS 615.45 - 256.43 146.13 146.13 NE  

HGR HGR 1122  TRANS 597.57 - 231.38 127.79 127.79 NE  

HGR HGR 1130  TRANS 608.37 - 234.52 181.94 181.94 NE  

HGR HGR 1140  TRANS 596.34 - 216.92 146.93 146.93 NE  

HGR HGR 1160  TRANS 597.19 - 231.49 105.12 105.12 NE  

ID: Identifikace povodí nebo části HGR; DBC: databankové číslo povodí / postup odvození mezipovodí; ANALOG: ID 

vodoměrné stanice, použité jako analogon (SYN/TRANS pro HGR indikuje metodu odvození hydrologické bilance pro celý 

hydrogeologický rajon); P: průměrná dlouhodobá výška srážek mm/rok za období 1981-2010; Qa: průměrný dlouhodobý 

roční průtok za pozorované období; NV: průměrná nadmořská výška; A: plocha povodí nebo části HGR; IA: plocha z dílčího 

povodí ležící v HGR; KALIB: období, z kterého byla použita data pro kalibraci hydrologického modelu; SEP: označení 

povodí, pro která byla provedena separace základního odtoku. 
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Obrázek 6-1 Lokalizace zájmové oblasti s polohou relevantních vodoměrných stanic VÚV a ČHMÚ. 

 

 

INFORMACE O DOPLŇKOVÝCH MĚŘENÍCH V RÁMCI PROJEKTU  

V rámci projektu byla zřízena následující pozorování: 

 B-17 (1122) Pašát (Hradec Králové) v HGR 1122  

 M-11 (1130) Kolajka (Slepotice) v HGR 1130 

 M-15 (1130) Mnětický potok (Nemošice) v HGR 1130 

 M-3 (4310) Bětnický potok (Svařenka) (Stradouň) v HGR 1130 

 M-17 (4310) Novohradka (Chroustovice) v HGR 1130 
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Obrázek 6-2 Lokalizace zájmové oblasti HGR 1160 s polohou relevantních vodoměrných stanic VÚV a ČHMÚ 

 

Povodí potoka Pašát se nachází z rozhodující části v posuzovaném HGR 1122, takže lze předpokládat, 

že je vhodným indikátorem složky podzemního odtoku ze srážek na HGR 1122.  

Povodí toků Kolajka a Mnětický potok leží v posuzovaném HGR 1130 a pozorování budou použita 

jako indikátor podzemního odtoku ze srážek v posuzovaném rajonu. Stanice na Svařence a 

Novohradce se nacházejí na hranici posuzovaného HGR 1130, jsou zřízeny pro posouzení HGR 4310. 

Výsledky z povodí Bětnického potoka lze využít pro ověření celkového odtoku ze srážek i pro HGR 

1130 

 

INFORMACE O MÍŘE OPRAV PRŮTOKŮ O UŽÍVÁNÍ 

Průtokové řady použité pro kalibraci hydrologických modelů dílčích povodí i pro separaci základního 

odtoku byly opraveny o užívání vod. Obrázek 6-3, 6-4 poskytuje informace o souhrnném užívání vod 

v dílčích povodích. Míru ovlivnění vyjádřenou v % celkového odtoku obsahuje tabulce 6-2. 

Průměrný odběr z podzemní vody v HGR 1121 za posledních 10 let byl 15,54 l/s, v HGR 1122 99,47 

l/s, v HGR 1130 49,68 l/s, v HGR 1140 jen 0,87 l/s, v HGR 1160 12,48 l/s. 
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Obrázek 6-3 Souhrnné užívání vod v dílčích povodích. POV: povrchový odběr, POD: podzemní odběr, VYP: 

vypouštění. 

 

Obrázek 6-4 Souhrnné užívání vod v dílčích povodích pro HGR 1160. POV: povrchový odběr, POD: podzemní 

odběr, VYP: vypouštění. 

 

Tabulka 6-2 Míra ovlivnění průtoků ve vodoměrných stanicích v % celkového odtoku, v tis. m
3
/rok a v 

mm/rok pro jednotlivá období. 

JEV  %  

(1981-2010) 

%  

(2001-2010) 

tis.m3/měsíc 

(1981-2010) 

tis.m3/měsíc  

(2001-2010) 

mm/rok 

(1981-2010) 

mm/rok 

(2001-2010) 

POD HGR 1121 NaN NaN 27.01 14.40 2.22 1.18 

POD HGR 1122 NaN NaN 134,8 94,30 12,59 8,85 

POD HGR 1130 NaN NaN 53.63 49.93 3.54 3.29 

POD HGR 1140 NaN NaN 8.71 0.97 0.71 0.08 

POD HGR 1160 NaN NaN 13.69 12.74 1.56 1.45 

POD mezipovodí Labe (Nymburk) 8.89 6.21 713.67 524.33 3.63 2.67 

POD Mezipovodí Loučná (Dašice) 0.34 0.20 2.05 1.47 0.22 0.16 

POD mezipovodí Cidlina (Sány) 2.73 2.72 58.79 50.75 1.08 0.93 

POV mezipovodí Labe (Nymburk) 210.22 187.53 16593.10 17126.64 84.39 87.11 

POV mezipovodí Cidlina (Sány)  1.12 0.15 22.27 3.02 0.41 0.06 

VYP mezipovodí Labe (Nymburk) 134.42 94.13 10608.84 8261.30 53.96 42.02 

VYP mezipovodí Loučná (Dašice) 2.68 4.04 16.44 30.55 1.79 3.33 

VYP mezipovodí Cidlina (Sány) 4.65 6.38 101.41 103.27 1.87 1.90 

POV: povrchový odběr; POD: podzemní odběr; VYP: vypouštění; NaN: žádné evidované užívání. 
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6.1.1. DOTACE PODZEMNÍCH VOD 

POSTUP A VÝSLEDKY STANOVENÍ PODZEMNÍHO ODTOKU A DOTACE PODZEMNÍCH VOD 

V případě hydrogeologických rajonů s menším počtem pozorovaných dat, což je případ všech HGR v 

regionu, bylo nutno volit tento postup: 

1. Pro všechna dílčí povodí a pro celé rajony byly vypočteny řady průměrných srážek a 

průměrných teplot v období 1981-2010. 

2. Pro povodí s měsíčním pozorováním byl kalibrován model BILAN, s využitím pozorovaného 

odtoku. 

3. Hydrologická bilance pro rajony byla modelována pomocí meteorologických dat pro rajony. 

 

Výsledky pro rajony dle této metodiky jsou dále označovány HGR_TRANS. 

Výsledky ve formě datových řad měsíčních průměrů veličin hydrologické bilance, včetně základního 

odtoku a dotace zásob podzemní vody jsou předány odběrateli v elektronické formě spolu s výsledky 

pro dílčí povodí. 

Pro rámcové posouzení dílčích i finálních výsledků uvádíme na obrázku 6-5 až 9 průběhy měsíčních 

řad pozorovaného a modelovaného odtoku, na obrázku 6-10 až 15 průběhy základního odtoku 

stanovené modelováním. 

Hodnota koeficientu Nash-Sutcliffe pro vyjádření shody průtoku simulovaného modelem Bilan a 

měřeného průtoku je pro mezipovodí Labe (Nymburk) -0.01, pro mezipovodí Loučná (Dašice) 0.06 a 

pro mezipovodí Cidlina (Sány) 0.29. 

Na obrázku 6-8 a 9 jsou pro všechny použité dílčí části rajonů a pro rajony jako celek vyneseny řady 

měsíčních dotací zásob podzemní vody. 

Sezónní průběh základního odtoku ve formě pravděpodobnostních polí, vyjádřený pro zužující se 

rozmezí kvantilů od nejširšího 10-90% po nejužší 40-60%, stanovený pro období 1981-2010 a 2001-

2010 je na obrázku 6-10 a 11. Stejné charakteristiky jsou na obrázku 6-12 a 13 pro dotace podzemní 

vody. 

Na obrázku 6-14 pro základní odtok, na obrázku 6-15 pro dotace podzemní vody jsou čáry  překročení 

zpracované z chronologických řad, tj. ze všech měsíců období 1981-2010 a 2001-2010. 
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Obrázek 6-5 HGR 1121. Základní odtok [mm/měsíc]. 

 

Obrázek 6-6 HGR 1122. Základní odtok [mm/měsíc]. 
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Obrázek 6-7 HGR 1130. Základní odtok [mm/měsíc]. 

 

 

Obrázek 6-8 HGR 1140 Základní odtok [mm/měsíc]. 

 

 



Rebilance zásob podzemních vod                                                                        ID EIS 10051606-SFŽP 

94 

 

 

Obrázek 6-9 HGR 1160 Základní odtok [mm/měsíc]. 

 

VYČLENĚNÍ ZÁKLADNÍHO ODTOKU NA ZÁKLADĚ REŽIMU HLADIN PODZEMNÍCH 

VOD – METODA KLINER – KNĚŽEK 

 

Tabulka 6-3 HGR 1121 Korelace povrchového odtoku a hladin podzemní vody v pozorovacích vrtech 

DBC ID COR 

11xxm0800-0160-xxxx 237628 0.633 

11xxm0800-0160-xxxx 237665 0.638 

 

Tabulka 6-4 HGR 1121 Poměr základního odtoku k celkovému (BFI) dle různých metod 

DBC 11xxm0800-0160-xxxx 

BILAN 0.4966038 

Kliner-Knezek 0.2391671 

 

Tabulka 6-5 HGR 1122 Korelace povrchového odtoku a hladin podzemní vody v pozorovacích vrtech 

DBC ID COR 

11xxm0800-0160-xxxx 241541 0.416 

11xxm0800-0160-xxxx 241952 0.631 

11xxm0800-0160-xxxx 241540 0.657 

 

Tabulka 6-6 HGR 1122 Poměr základního odtoku k celkovému (BFI) dle různých metod 

DBC 11xxm0800-0160-xxxx 

BILAN 0.4966038 

Kliner-Knezek 0.214386 
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Tabulka 6-7 HGR 1130 Korelace povrchového odtoku a hladin podzemní vody v pozorovacích vrtech 

DBC ID COR 

11xxm0800-0160-xxxx 249508 0.374 

11xxm0800-0160-xxxx 269976 0.649 

11xxm0800-0160-xxxx 269470 0.687 

11xxm0800-0160-xxxx 269367 0.728 

 

Tabulka 6-8 HGR 1130 Poměr základního odtoku k celkovému (BFI) dle různých metod 

DBC 11xxm0800-0160-xxxx 

BILAN 0.4966038 

Kliner-Knezek 0.2808494 

 
Tabulka 6-9 HGR 1140 Korelace povrchového odtoku a hladin podzemní vody v pozorovacích vrtech 

DBC ID COR 

11xxm0800-0160-xxxx 249105 0.312 

11xxm0800-0160-xxxx 246319 0.556 

11xxm0800-0160-xxxx 715879 0.628 

11xxm0800-0160-xxxx 240526 0.665 

 

Tabulka 6-10 HGR 1140 Poměr základního odtoku k celkovému (BFI) dle různých metod 

DBC 11xxm0800-0160-xxxx 

BILAN 0.4966038 

Kliner-Knezek 0.2323511 

 

Tabulka 6-11 HGR 1160 Korelace povrchového odtoku a hladin podzemní vody v pozorovacích vrtech 

DBC ID COR 

1160m0750-0700-0710+0790 239364 0.577 

1160m0750-0700-0710+0790 239361 0.752 

 

Tabulka 6-12 HGR 1160 Poměr základního odtoku k celkovému (BFI) dle různých metod 

DBC 1160m0750-0700-0710+0790 

BILAN 0.5130418 

Kliner-Knezek 0.119998 

 

 

Obrázek 6-10 HGR 1121 Vyčlenění základního odtoku na základě odtoku z mezipovodí Labe (Nymburk) a hladin 

podzemních vod ve vrtu ID 237628 
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Obrázek 6-11 HGR 1121 Vyčlenění základního odtoku na základě odtoku z mezipovodí Labe (Nymburk) a hladin 

podzemních vod ve vrtu ID 237665 

 

V HGR 1121 korelační koeficient shody základního odtoku modelovaného modelem Bilan a 

vypočteného metodou Kliner-Kněžek je v obou případech 0.6. Z grafů je patrné soustavné 

nadhodnocování modelu Bilan. Nižší hodnoty metody Kliner-Kněžek mohou být způsobeny např. 

ovlivněním. 

 

Obrázek 6-12 HGR 1122 Vyčlenění základního odtoku na základě odtoku z mezipovodí Labe (Nymburk) a hladin 

podzemních vod ve vrtu ID 241952 

 

Obrázek 6-13 HGR 1122 Vyčlenění základního odtoku na základě odtoku z mezipovodí Labe (Nymburk) a hladin 

podzemních vod ve vrtu ID 241540 
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Model BILAN a metoda Kliner-Kněžek v HGR 1122 poskytují z hlediska průměrů značně odlišné 

výsledky, i když časový průběh kolísání je podobný. 

 

 

Obrázek 6-14 HGR 1130 Vyčlenění základního odtoku na základě odtoku z mezipovodí Labe (Nymburk) a hladin 

podzemních vod ve vrtu ID 269367 

 

 

Obrázek 6-15 HGR 1130 Vyčlenění základního odtoku na základě odtoku z mezipovodí Labe (Nymburk) a hladin 

podzemních vod ve vrtu ID 269470 

 

Model BILAN a metoda Kliner-Kněžek v HGR 1130 poskytují z hlediska průměrů značně odlišné 

výsledky, i když časový průběh kolísání je podobný. Nižší hodnoty metody Kliner- Kněžek mohou být 

způsobeny ovlivněním. 

Pro HGR 1140 nebyl nalezen dostatečně reprezentativní vrt. Korelační koeficient povrchového odtoku 

a hladin podzemní vody v pozorovaných vrtech je do 0.66. 
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Obrázek 6-16 HGR 1160 Vyčlenění základního odtoku na základě odtoku z mezipovodí 1160m0750-0700-

0710+0790 a hladin podzemních vod ve vrtu ID 239364 

 

Obrázek 6-17 HGR 1160 Vyčlenění základního odtoku na základě odtoku z mezipovodí 1160m0750-0700-

0710+0790 a hladin podzemních vod ve vrtu ID 239361 

 

Model BILAN a metoda Kliner-Kněžek v tomto HGR 1160 poskytují značně odlišné výsledky. Zčásti 

to lze přisoudit možné redukci kolísání hladiny podzemní vody tím, že je ovlivněna uměle udržovanou 

výškou hladiny vody v jezových zdržích. 

 

SOUHRNNÉ CHARAKTERISTIKY HYDROLOGICKÉ BILANCE 

Podle hydrologického modelování na území HGR 1121 činí za období 1981 až 2010 specifická dotace 

podzemních vod 2.73 l/s/km
2
, celková dotace je pak 86.11 mm/rok. 

Na území HGR 1122 činí za období 1981 až 2010 specifická dotace podzemních vod 2.32 l/s/km
2
, 

celková dotace je pak 73.09 mm/rok. 

Na území HGR 1130 činí za období 1981 až 2010 specifická dotace podzemních vod 2.36 l/s/km
2
, 

celková dotace je pak 74.55 mm/rok. 

Na území HGR 1140 činí za období 1981 až 2010 specifická dotace podzemních vod 2.18 l/s/km
2
, 

celková dotace je pak 68.85 mm/rok 

Na území HGR 1160 činí za období 1981 až 2010 specifická dotace podzemních vod1.78 l/s/km
2
, 

celková dotace je pak 56.13 mm/rok. 
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Souhrnné charakteristiky hydrologické bilance za modelované mezipovodí a celý hydrogeologický 

rajon jsou uvedeny v tabulce 6-12 a 14. 

Vypočtená specifická dotace podzemních vod pro HGR 1122 vyšla 2.32 l/s/km
2
 (tab. 6-13). Na nově 

zřízené vodoměrné stanici Pašát (Hradec Králové) byla v rámci aktivity 4 stanovena dotace 

podzemních vod 0.91 l/s/km
2
. Výsledek odpovídá předpokladu, že podstatná část podzemní vody je 

drénována přímo do toku Labe. Důvodně lze předpokládat i významné obohacování přírodních zdrojů 

kvartérního HGR 1122 skrytými přítoky podzemní vody z hlubších kolektorů do kvartérních náplavů. 

Vypočtená specifická dotace podzemních vod pro  HGR 1130 vyšla 2.37 l/s/km
2
 (tab. 6-13). Na nově 

zřízených vodoměrných stanicích byla v rámci aktivity 4 stanovena dotace podzemních vod: Kolajka 

(Slepotice) 3.28 l/s/km
2
, Mnětický potok (Nemošice) 2.35 l/s/km

2
, Bětnický potok (Stradouň) 3.02 

l/s/km
2
, Novohradka (Chroustovice) 3.23 l/s/km

2
. Dosažená hodnota základního odtoku v povodí 

Mnětického potoka je v dobrém souladu s hodnotami pro celý rajon, lze ho tak s uspokojivou shodou 

považovat za území dobře charakterizující odtokové poměry celého HGR 1130. Zjištěné nadprůměrné 

hodnoty lze vysvětlit vyšší nadmořskou výškou daných  povodí a vyššími úhrny srážek, nelze však 

vyloučit vliv přítoku hlubších křídových vod z podložních rajonů. 

. 

Tabulka 6-13 Shrnutí hydrologické bilance (1981-2010). 

 P [mm] R [mm] RM [mm] P – R [mm] ET [mm] RC [mm] RC [l/s/km2] 

mezipovodí Labe (Nymburk) 625.25 107.88* 153.91 527.08* 470.93 74.55 2.36 

mezipovodí Loučná (Dašice) 680.93 172.96 196.04 507.97 484.64 78.14 2.48 

mezipovodí Cidlina (Sány) 619.24 103.96 134.87 515.28 483.71 69.97 2.22 

.HGR 1121 615.43 NA 167.7 447.73 447.37 86.11 2.73 

HGR 1122 615.12 NA 150.31 464.81 464.67 73.09 2.32 

.HGR 1130 638.49 NA 161.78 476.71 476.73 74.74 2.37 

.HGR 1140 603.51 NA 141 462.51 462.49 68.85 2.18 

.HGR 1160 599.23 NA 114.41 484.82 485.2 56.13 1.78 

*nejsou k dispozici data pro celé období 

 

Tabulka 6-14 Shrnutí hydrologické bilance (2001-2010). 

 P [mm] R [mm] RM [mm] P – R [mm] ET [mm] RC [mm] RC [l/s/km2] 

mezipovodí Labe (Nymburk) 645.79 116.03 159.1 529.76 481.45 79.25 2.51 

mezipovodí Loučná (Dašice) 708.44 204.99 204.72 503.46 500.83 81.12 2.57 

mezipovodí Cidlina (Sány) 628.38 88.64 129.14 539.74 491.02 68.02 2.16 

.HGR 1121 616.82 NA 161.42 455.4 451.84 83.03 2.63 

HGR 1122 621.45 NA 145.75 475.7 471.55 72.6 2.3 

.HGR 1130 651.95 NA 161.41 490.54 486.76 76.6 2.43 

.HGR 1140 614.41 NA 139.17 475.24 470.8 70.09 2.22 

.HGR 1160 611.81 NA 109.3 502.51 495.15 53.74 1.7 

* nejsou k dispozici data pro celé období 

 

POSOUZENÍ VÝVOJE PRŮMĚRNÝCH VELIČIN HYDROLOGICKÉ BILANCE 

Vývoj srážkových úhrnů a teploty je uveden v kapitole 4.2. Na obrázku 6-18 až 23 jsou znázorněny 

průběhy ročních řad základních veličin hydrologické bilance za období 1961–2010 v jednotlivých 

dílčích povodích a částech rajonů. Silnou čárou je vyznačen průměr vyhlazený lokální regresí (každý 

bod je stanoven na základě váženého lineárního modelu, váhy jsou kubickou funkcí převrácené 

hodnoty vzdálenosti), šedivý pás odpovídá 95% intervalu spolehlivosti odhadu průměru. 
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Obrázek 6-18 Vývoj průměrných ročních srážek 

 

 

Obrázek 6-19 Vývoj průměrné roční teploty. 

 

Obrázek 6-20 Vývoj aktuální evapotranspirace (odhad z modelu BILAN). 
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Obrázek 6-21 Vývoj průměrného ročního odtoku (odhad z modelu BILAN). 

 

 

Obrázek 6-22 Vývoj průměrné roční dotace zásob podzemní vody (odhad z modelu BILAN). 

 

 

Obrázek 6-23 Vývoj průměrného ročního základního odtoku (odhad z modelu BILAN). 
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V tabukce 6-15 až 18 jsou uvedeny průměry odtoku, aktuální evapotranspirace, dotace zásob 

podzemních vod a základního odtoku za období 1981-2010, porovnané s průměry za období 2001-

2010 a 1961-1980 pomoci poměrů hodnot (u teplot vzduchu rozdílů hodnot). 

 

 
Tabulka 6-15 Vývoj odtoku (odhad z modelu BILAN). 

 1961-1980 1981-2010 2001-2010 

 [mm] [mm] dif.[-] [mm] dif.[-] 

mezipovodí Labe (Nymburk) 162.29 153.91 0.95 159.10 1.03 

mezipovodí Loučná (Dašice) 201.09 196.04 0.97 204.72 1.04 

mezipovodí Cidlina (Sány) 148.83 134.87 0.91 129.14 0.96 

.HGR 1121 164.28 167.70 1.02 161.42 0.96 

.HGR 1122 160.68 150.31 0.94 145.75 0.97 

HGR 1130 169.63 161.78 0.95 161.41 1.00 

HGR 1140 153.53 141.00 0.92 139.17 0.99 

HGR 1160 129.28 114.41 0.88 109.30 0.96 

 

Tabulka 6-16 Vývoj aktuální evapotranspirace (odhad z modelu BILAN). 

 1961-1980 1981-2010 2001-2010 

 [mm] [mm] dif.[-] [mm] dif.[-] 

mezipovodí Labe (Nymburk) 474.66 470.93 0.99 481.45 1.02 

mezipovodí Loučná (Dašice) 487.47 484.64 0.99 500.83 1.03 

mezipovodí Cidlina (Sány) 485.24 483.71 1.00 491.02 1.02 

.HGR 1121 443.12 447.37 1.01 451.84 1.01 

.HGR 1122 473.78 464.67 0.98 471.55 1.01 

HGR 1130 484.72 476.73 0.98 486.76 1.02 

HGR 1140 468.65 462.49 0.99 470.80 1.02 

HGR 1160 487.75 485.20 0.99 495.15 1.02 

 

Tabulka 6-17 Vývoj dotace zásob podzemní vody (odhad z modelu BILAN). 

 1961-1980 1981-2010 2001-2010 

 [mm] [mm] dif.[-] [mm] dif.[-] 

mezipovodí Labe (Nymburk) 80.37 74.55 0.93 79.25 1.06 

mezipovodí Loučná (Dašice) 76.04 78.14 1.03 81.12 1.04 

mezipovodí Cidlina (Sány) 70.04 69.97 1.00 68.02 0.97 

.HGR 1121 85.03 86.11 1.01 83.03 0.96 

.HGR 1122 81.51 73.09 0.90 72.60 0.99 

HGR 1130 80.59 74.74 0.93 76.60 1.02 

HGR 1140 77.75 68.85 0.89 70.09 1.02 

HGR 1160 63.98 56.13 0.88 53.74 0.96 

 

Tabulka 6-18 Vývoj základního odtoku (odhad z modelu BILAN). 

 1961-1980 1981-2010 2001-2010 

 [mm] [mm] dif.[-] [mm] dif.[-] 

mezipovodí Labe (Nymburk) 80.97 74.71 0.92 76.64 1.03 

mezipovodí Loučná (Dašice) 77.39 78.16 1.01 79.20 1.01 

mezipovodí Cidlina (Sány) 71.08 70.16 0.99 66.20 0.94 

.HGR 1121 85.57 86.38 1.01 81.35 0.94 

.HGR 1122 82.13 73.37 0.89 70.33 0.96 

HGR 1130 81.18 75.11 0.93 74.48 0.99 

HGR 1140 78.32 69.25 0.88 68.06 0.98 

HGR 1160 63.91 57.48 0.90 53.11 0.92 
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Výška hladiny ve vrtu 

Ve vrtech (grafy viz kapitola 5) 237665, 241540, 269367, 240526 nebyl indikován statisticky 

významný trend. Ve vrtu 239361 (HGR 1160) byl indikován statisticky významný trend s gradientem 

0.37 cm za rok. 

 

6.1.2. POSOUZENÍ MOŽNÝCH DOPADŮ ZMĚN KLIMATU 

Posouzení možných dopadů klimatické změny bylo provedeno na základě simulací 15 regionálních 

klimatických modelů pro časové horizonty 2025 (2011-2040), 2055 (2041-2070) a 2085 (2071- 2100). 

Vzhledem k dostupným datům jsou uvažovány změny oproti období 1961-1990, které je standardně 

uvažováno pro referenční klima ve studiích dopadů změn klimatu. 

Uvažované změny srážek i teploty udává obrázek 6-24. Pro srážky předpokládají klimatické modely 

pokles v letních měsících (dle časového horizontu 5-25 %), po zbytek roku spíše růst. Teplota roste 

pro všechny tři časové horizonty po celý rok, v průměru cca o 1.5, 2.2 a 3.5 °C. 

Dopady uvedených změn meteorologických veličin na základní odtok, dotaci podzemních vod a 

celkový odtok ukazuje obrázek 6-26 až 29. Z hlediska možných využití podzemních vod je podstatné, 

že zejména v časově vzdálenějších časových úrovních se základní odtok od května až do listopadu 

zmenšuje. 

 

Obrázek 6-24 Měsíční změny srážek (poměr) a teploty (rozdíl) dle RCM simulací pro jednotlivé měsíce. Krabicové 

grafy indikují 5%, 25%, 50%, 75% a 95% kvantil rozdělení měsíčních změn v souboru klimatických 

modelů. 
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Obrázek 6-25 HGR 1121 Měsíční změny základního odtoku [-], dotace zásob podzemní vody [mm] a odtoku dle 

RCM simulací pro jednotlivé měsíce. Krabicové grafy indikují 5%, 25%, 50%, 75% a 95% kvantil rozdělení 

měsíčních změn v souboru klimatických modelů. 

 

Obrázek 6-26 HGR 1122 Měsíční změny základního odtoku [-], dotace zásob podzemní vody [mm] a odtoku dle 

RCM simulací pro jednotlivé měsíce.Krabicové grafy indikují 5%, 25%, 50%, 75% a 95% kvantil rozdělení 

měsíčních změn v souboru klimatických modelů 
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Obrázek 6-27 HGR 1130 Měsíční změny základního odtoku [-], dotace zásob podzemní vody [mm] a odtoku dle 

RCM simulací pro jednotlivé měsíce. Krabicové grafy indikují 5%, 25%, 50%, 75% a 95% kvantil rozdělení 

měsíčních změn v souboru klimatických modelů.. 

 

Obrázek 6-28 HGR 1140 Měsíční změny základního odtoku [-], dotace zásob podzemní vody [mm] a odtoku dle 

RCM simulací pro jednotlivé měsíce. Krabicové grafy indikují 5%, 25%, 50%, 75% a 95% kvantil rozdělení 

měsíčních změn v souboru klimatických modelů. 
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Obrázek 6-29 HGR 1160 Měsíční změny základního odtoku [-], dotace zásob podzemní vody [mm] a odtoku dle 

RCM simulací pro jednotlivé měsíce. Krabicové grafy indikují 5%, 25%, 50%, 75% a 95% kvantil rozdělení 

měsíčních změn v souboru klimatických modelů. 

 

ZHODNOCENÍ MONITORINGU A NÁVRH ÚPRAVY POZOROVACÍ SÍTĚ. 

HGR 1121: Z provedených  výpočtů  průtoků  z mezipovodí na  základě  vodoměrných  stanic  

ČHMÚ  a z modelování hydrologické bilance se ukázalo, že přesnost vyčíslení průtoků nepostačuje 

pro spolehlivé stanovení přítoků z mezipovodí. Vzhledem k poměru velikosti přítoku z mezipovodí, ve 

kterém leží posuzovaný HGR 1121 a dostupné přesnosti vyčíslení průtoků není reálné úpravou 

pozorovací sítě tuto situaci změnit. V rámci úkolu nebyla na území HGR zřízena žádná doplňující 

pozorování, nebyl nalezen žádný tok charakterizující odtokové poměry v HGR, na kterém by bylo 

možné zřídit vyhovující vodoměrné pozorování.  

HGR 1122: Pro nedostatek vhodných vodoměrných profilů v kvartérních HGR doporučujeme 

instalovaný profil na potoku Pašát využít pro další trvalý monitoring. Pro to, aby bylo možné pro 

posuzovaný HGR využít data z mezipovdí nad Němčicemi, je třeba zřídit pozorování na Opatovickém 

kanálu. 

HGR 1130: Nově  instalovaný  profil  Slepotice  doporučujeme  zvážit  k zařazení  do  trvalého  

monitoringu. V jihovýchodní polovině HGR chybí jakákoliv jiná vodoměrná pozorování. 

HGR 1140: Na území HGR nejsou žádná vodoměrná pozorování a ani se nepodařilo najít vhodné 

toky a profily, kde by bylo možné vodoměrné stanice zřídit. 

HGR 1160: Stávající vodoměrná soustava pro stanovení odtoku z posuzovaného HGR nevyhovuje. 

Řešením by bylo zřízení vodoměrné stanice blízko nad ústím  Bystřice do Cidliny.  Při zajištění 

vysoké přesnosti vyhodnocení průtoků by pak bylo možné vyčíslit přítok z povodí Bystřice pod 

stávající stanicí 0712 Rohoznice, který by HGR přijatelně charakterizoval. 
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6.2. HYDRAULICKÝ MODEL PROUDĚNÍ PODZEMNÍ VODY 

 

Hydraulický model proudění podzemní vody realizovaný v rámci projektu Rebilance byl zpracován ve 

3 etapách: 

1. Stacionární simulace neovlivněných poměrů proudění podzemní vody a simulace proudění při 

odběrech blízkých maximálním (z počátku devadesátých let). Nakalibrovány byly hydraulické 

parametry modelu a model byl validován. 

2. Transientní simulace proudění podzemní vody pro období hydrologických let 2001-2010. 

Nakalibrovány byly kapacitní parametry modelu. Z této simulace byl statistickým zpracováním 

výsledků pro jednotlivé měsíce odvozen průměrný hydrologický rok určený pomocí parametru 

doplnění (efektivní infiltrace) a prázdnění (drenáže) zásob podzemní vody. 

3. Stacionární simulace proudění pro účely závěrečné rekalibrace modelu při využití výsledků 

průzkumů realizovaných v rámci projektu Rebilance. Na základě výsledků stacionárního a 

transientního modelu a analýzy aktuálních odběrů podzemní vody byly zpracovány variantní 

simulace regionálního vlivu změn odběrů. 

Hydraulický model proudění podzemní vody je zpracován jako součást regionálního modelu regionu 

1a Labský kvartér, do kterého byly zahrnuty hydrogeologické rajony 1121, 1122, 1140, 1130, 1160 a 

jejich zázemí (obr. 6-30). 

 

 

Obrázek 6-30 Situace modelového regionu 1a Labský kvartér 
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6.2.1. OKRAJOVÉ PODMÍNKY A VSTUPNÍ DATA 

 

Koncepční model 

Bilanční schéma pro koncepční model proudění podzemní vody  je uvedeno v kapitole 5 Koncepční 

hydrogeologický model.  

K dotaci podzemní vody ze srážek dochází v celé ploše modelového území. Mezi jednotlivými rajony 

a jejich zázemím dochází v rámci modelu regionu 1a k přetokům podzemní vody. 

Srážková infiltrace a přítok z podloží jsou v jednovrstevném modelu sloučeny a simulovány shodnou 

okrajovou podmínkou. Přítok ze zázemí (plochy mezi hranicí rajonu a rozvodnicí) je závislý na zadané 

infiltraci, okrajových podmínkách a hydraulických parametrech v zázemí rajonů. 

Diskretizace modelového území 

Ve vertikálním směru prostor modelu tvoří jedna modelová vrstva. Bází modelové vrstvy je báze 

kvartéru, nebo báze připovrchové vrstvy v zázemí kvartéru. Strop modelové vrstvy je tvořen terénem. 

V horizontální rovině je modelové území regionu 1a diskretizováno pomocí pravidelné čtvercové sítě 

o velikosti strany elementu 40 m. 

Okraje výpočetní sítě jsou orientovány rovnoběžně s osami Křovákova souřadného systému, levý 

dolní okraj modelu je okótován souřadnicí [Xkr, Ykr] = [‐681 000, ‐1 075 000]. 

Modelová vrstva je rozdělena na 1375 řádek a 1638 sloupců. Modelová síť má celkem 2 252 250 

buněk, z nichž je 788 433 buněk aktivních – tzn. buněk, do kterých jsou zadávána vstupní data a ve 

kterých probíhá výpočet hydraulické výšky. Aktivní plocha regionálního modelu zaujímá rozlohu 1 

262,5 km
2
. 

Okrajové podmínky 

Pomocí okrajových podmínek je v modelu proudění podzemní vody specifikován charakter hranice 

modelového území a specifikována dotace a drenáž podzemní vody. V modelových simulacích je 

uplatněna: 

Okrajová podmínka druhého typu:  

- infiltrace srážkové vody v modelovém území a přetok podzemní vody z podložních kolektorů, 

- nulový přítok/odtok podzemní vody v liniích rozvodnic, 

- odběry podzemní vody. 

Okrajová podmínka třetího typu:  

- simulace povrchových toků a vodních nádrží s drenážní/infiltrační funkcí. Množství podzemní vody 

drénované do toků je ovlivněno úrovní hladiny podzemní vody, zadanou úrovní hladiny v toku a 

parametrem konduktivity dna toku (simulující míru kolmatace). 

Infiltrace 

V modelovém řešení regionu 1a byla srážková infiltrace zadána pomocí zón s konstantními 

hodnotami. Modelová dotace podzemní vody se skládá z infiltrace vody ze srážek a z přetoku 

podzemní vody z podložního (křídového) kolektoru. Průměrná dotace podzemní vody ze srážek a 

podloží určená modelovým hodnocením byla v HGR  1121  stanovena  na 2,53 l/s/km
2
, v HGR 1122: 
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2,0 l/s/km
2
, v HGR 1130: 2,42 l/s/km

2
, v HGR 1140: 2,64 l/s/km

2
, v HGR 1160: 1,65 l/s/km

2
. Celkové 

zdroje ze srážek a podloží jsou v HGR 1121: 368 l/s, HGR 1122: 254 l/s, HGR 1130: 441 l/s, HGR 

1140: 385 l/s, HGR 1160: 174 l/s. Průměrná infiltrace v zázemí rajonů je simulována hodnotou 2,0 

l/s/km2. 

V transientní simulaci je velikost infiltrace pro jednotlivé periody zadána tak, aby bylo dosaženo 

shody měřených a modelových hladin podzemní vody. 

V prognózní simulaci jsou zadány průměrné měsíční dotace podzemní vody určené v rámci kalibrace 

transientního modelu proudění. 

Hydraulické parametry 

Horninové prostředí je v modelu charakterizováno koeficientem hydraulické vodivosti, v transientním 

modelu navíc koeficientem volné storativity. Vstupní údaje modelu byly převzaty z dostupných 

informací vyhodnocených hydraulických zkoušek. Plošná interpretace bodových hodnot je v prostoru 

modelu zadána pomocí zón s konstantní hodnotou hydraulické vodivosti. 

Rozložení modelových zón v oblasti HGR 1121 je dokumentováno v obrázku 6-66 Pro kvartérní 

sedimenty údolní nivy Úpy a Metuje je zadána vodivost 2,0.10
-4

 m/s. Kvarterní sedimenty v údolní 

nivě Labe jsou charakterizované vyšší hodnotou horizontální hydraulické vodivosti v rozmezí 7,0E-04 

m/s až 2,010
-3

 m/s. Hydraulická vodivost klesá směrem do zázemí, kde vyznívá štěrkopískový 

kolektor a je simulována připovrchová zóna. Ve vyšších kvartérních terasách je na většině území 

zadána hydraulická vodivost 1,0.10
-4

 m/s. Ve vyšších terasách, oddělující HGR 1122 a HGR 1140, 

zadané hydraulické vodivosti klesají až na 7,0.10
-6

 m/s. V HGR 1130 údolní niva Labe v širší oblasti 

mezi jezy Pardubice a Srnojedy je charakterizovaná hodnotami horizontální hydraulické vodivosti v 

rozsahu od 2,0.10
-4

 m/s do 2.10
-3

 m/s. Na většině území hydrogeologického rajonu 1130 je zadaná 

hydraulická vodivost hodnotou 2,0.10
-4

 m/s. Vyšší hydraulická vodivost 6,8.10
-4

 m/s je zadaná v 

údolní terase Chrudimky. Ve vyšších kvartérních terasách v HGR 1130 jsou zadané hydraulické 

vodivosti v rozmezí 4,0.10
-5

 m/s až 4,0.10
-6

 m/s 1. V HGR 1140 kvarterní v údolní nivě Labe jsou 

charakterizované hodnotami horizontální hydraulické vodivosti v rozsahu od 6,8.10
-5

 m/s v oblasti 

hranice rajonu 1122 a 1140 po 2,0.10
-3

 m/s v oblasti přibližně mezi jezy Pardubice a Srnojedy. Mezi 

jezy Srnojedy a Přelouč je zadaná hydraulická vodivost 6,8.10
-4

 m/s. V oblasti od Přelouče po Týnec 

je zadaná hydraulická vodivost v rozmezí 2,0.10
-3

 m/s až 2,0.10
-4

 m/s. V HGR 1160 jsou sedimenty v 

údolní terase Bystřice jsou na většině její plochy charakterizované hodnotou horizontální hydraulické 

vodivosti 6,8.10
-4

 m/s. V údolní terase Cidliny je zadaná hydraulická vodivost 6,8.10
-4

 m/s. Ve většině 

horních kvartérních teras jsou zadané hydraulické vodivosti hodnotou 1,0.10
-4

 m/s. 

Simulované hodnoty volné storativity byly stanoveny na základě kalibrace transientního modelu. V 

HGR 1121, 1122 a 1160 volná storativita v údolních terasách Labe, Metuje, Úpy, Bysřice a Cidliny 

dosahuje 5 %, ve vyšších kvartérních terasách klesá na 3 % a v zázemí až na 2 %. V HGR 1130 a 1140 

dosahuje volná storativita v údolní terase Labe a dolního povodí Chrudimky a Loučné 7 %. V okrajích 

hydrogeologického rajonu a horních terasách volná storativita klesá na 5 až 3 % a v zázemí až na 2 %. 

 

6.2.2. MODELOVÉ PRŮBĚHY HLADIN A SMĚRY PROUDĚNÍ PODZEMNÍ VODY 

Koncepce stacionárních simulací je založena na předpokladu, že simulovány jsou ustálené úrovně 

hladiny podzemní vody při průměrné infiltraci, při odpovídajících průměrných odběrech a při obvyklé 

drenáži podzemní vody do říční sítě. Stacionární model byl realizován ve dvou základních variantách: 
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varianta neovlivněného proudění bez odběrů podzemní vody, 

varianta při odběrech podzemní vody na úrovni roku 2011. 

Kromě základních modelových simulací byly provedeny variantní stacionární simulace směřující k 

analýze samotného matematického  modelu (analýzy senzitivity parametrů modelu) a k analýze 

režimu proudění podzemní vody v zájmové lokalitě a jeho ovlivnění odběry (simulace alternativ 

vodohospodářského využití struktury). 

Základní varianta transientního modelu byla zpracována v měsíčním časovém kroku pro období 

hydrologických let 2001 - 2010. 

 

SIMULACE PROUDĚNÍ PODZEMNÍ VODY – REŽIM NEOVLIVNĚNÝ ODBĚRY 

 

HGR 1121: Izolinie hladiny podzemní vody pro variantu bez odběrů jsou zobrazeny v obrázku 6-68. 

Proudění podzemní vody je v rajonu 1121 významně ovlivněno 9 jezy na Labi, v jejichž nadjezí může 

docházet k infiltraci povrchové vody do kvartérního kolektoru. 

Nad jezem Předměřice n. L. odbočuje z Labe Labský náhon, který přibližně v obci Plácky ústí zpět do 

Labe. Před Kindlovem z Velkého Labského náhonu odbočuje Malý Labský náhon, který pod obcí 

Březhrad ústí do Labe. Celkem se z Malého a Velkého Labského náhonu infiltruje cca 30 l/s. 

Tok Úpy je na území rajonu regulován 9 jezy. Kvartérní kolektor v údolní terase Úpy je dotován 

podzemní vodou přitékající z horní kvartérní terasy a ze zázemí. 

Na toku Metuje je vybudováno velké množství jezů a stupňů, které ovlivňují úroveň drenážní báze v 

údolní terase, která je tvořena zejména tokem Metuje a Staré Metuje. 

V ploše modelu infiltruje a přetéká z podloží 368 l/s (tab. 6-19). Vzhledem k tvaru rajonu dochází k 

významné dotaci podzemní vody přes jeho hranice ze zázemí, ze kterého přitéká 191 l/s podzemní 

vody. Ze sousedního HGR 1122 vychází dotace podzemní vody 19 l/s. 

Do povrchových toků je drénováno 555 l/s podzemní vody. Do zázemí rajonu odtéká 100 l/s podzemní 

vody. Odtok do sousedního HGR 1121 vychází 40 l/s. 

Do vodních toků je drénováno 555-116 = 439 l/s podzemní vody, což v ploše hydrogeologického 

rajonu 1121 tvoří průměrný základní odtok 3 l/s/km
2
. 

 

Tabulka 6-19 HGR 1121 Modelová bilance podzemní vody - varianta bez odběrů 

PŘÍTOK [l/s] ODTOK [l/s] 

infiltrace ze srážek a podloží 367 odběry 0 

infiltrace z toků 116 drenáž do toků 555 

přítok z HGR 1122 19 Odtok do HGR 1122 40 

přítok ze zázemí 191 Odtok do zázemí 99 

PŘÍTOK - CELKEM 693 ODTOK - CELKEM 693 

 

HGR 1122: Izolinie hladiny podzemní vody pro variantu bez odběrů jsou zobrazeny v obrázku 6-71. 

Hlavní kolektor podzemní vody tvoří údolní terasa Labe. Na území rajonu je tok Labe regulován 

pouze jezem v Opatovicích. 
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HGR 1122 je vymezen převážně na pravém břehu Labe, na levém břehu omezuje jeho rozsah terénní 

elevace. Jižní hranici rajonu tvoří terénní elevace táhnoucí se ze západu přes Kunětickou horu na 

východ po Rajskou strouhu a tvoří hydrologickou rozvodnici. Západní hranici tvoří hydrologická 

rozvodnice a okraj terénní elevace (výchozy křídy) na JV. 

Generelní směr proudění podzemní vody na pravém břehu Labe je ve směru sklonu terénu ze západu 

na východ. V oblasti terénních elevací je průběh hladiny podzemní vody ovlivněn průběhem terénu a 

bází kvartéru nebo svrchní, propustnější částí podložních hornin. 

V ploše modelu infiltruje a přetéká z podloží 254 l/s (tab. 6-20). Ze zázemí přitéká 191 l/s podzemní 

vody, ze sousedního HGR 1121 40 l/s a z HGR 1140 a 1160 přitéká 10 resp. 11 l/s podzemní vody. Na 

dotaci podzemní vody se podílí infiltrace povrchové vody z Labe v nadjezí Opatovického jezu, z 

Labského náhonu a zejména infiltrace z Opatovického kanálu (cca 130 l/s). 

Do povrchových toků je drénováno 500 l/s podzemní vody. Do zázemí HGR odtéká 17 l/s podzemní 

vody. Odtok do sousedních HGR celkově vychází na cca 40 l/s. 

Do vodních toků je drénováno 501-155 = 346 l/s podzemní vody, což v ploše hydrogeologického 

rajonu 1122 tvoří průměrný základní odtok 2,7 l/s/km
2
. 

 

Tabulka 6-20 HGR 1122 Modelová bilance podzemní vody - varianta bez odběrů 

PŘÍTOK [l/s] ODTOK [l/s] 

infiltrace ze srážek a podloží 254 odběry 0 

infiltrace z toků 155 drenáž do toků 501 

přítok z HGR 1121 40 odtok do HGR 1121 19 

přítok z HGR 1140 10 odtok do HGR 1140 17 

přítok z HGR 1160 11 odtok do HGR 1160 3 

přítok ze zázemí 88 Odtok do zázemí 17 

PŘÍTOK - CELKEM 557 ODTOK - CELKEM 557 

 

HGR 1130: Velkou část hydrogeologického rajonu tvoří horní kvartérní terasy. Údolní terasy v 

relativně úzkém pruhu lemují toky Novohradky, Chrudimky a Loučné. Rozsáhlá údolní terasa Labe se 

vyskytuje v oblasti mezi Pardubicemi a Srnojedy. 

Mezi toky Loučné a Novohradky (před soutokem s Chrudimkou) je ve vyšší kvartérní terase vytvořena 

rozvodnice podzemní vody, odkud voda proudí kolmo do údolních teras Loučné, Novohradky a 

Chrudimky, kde je drénována do toků. 

V oblasti od Pardubic k západní hranici hydrogeologického rajonu je regionální směr proudění 

podzemní vody kolmý k toku Labe. Lokálně dochází k drenáži podzemní vody do menších vodních 

toků (Jesenčanský potok, Bylanka, Struha). 

V ploše modelu infiltruje a přetéká z podloží 441 l/s (tab. 6-21). Hranice hydrogeologického rajonu 

jsou vedeny z velké části kolmo ke směru toku podzemní vody ze zázemí rajonu (zejména z jihu) 

odkud přitéká 136 l/s podzemní vody. Na dotaci podzemní vody se podílí infiltrace 46 l/s povrchové 

vody z toků, přičemž 25 l/s je infiltrováno z Labe. 

Do povrchových toků je drénováno celkem 575 l/s podzemní vody, z čehož je 130 l/s drénováno do 

Labe. Do zázemí HGR odtéká 44 l/s podzemní vody. Výměna podzemní vody se sousední HGR 1140 

je minimální. 
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Do vodních toků je drénováno 575 - 46 = 529 l/s  podzemní vody, což v ploše hydrogeologického 

rajonu 1130 tvoří průměrný základní odtok podzemní vody 2,9 l/s.km
2
. 

 

Tabulka 6-21 HGR 1130 Modelová bilance podzemní vody - varianta bez odběrů 

PŘÍTOK [l/s] ODTOK [l/s] 

infiltrace ze srážek a podloží 441 odběry 0 

infiltrace z toků 46 drenáž do toků 575 

přítok z HGR 1140 0 Odtok do HGR 1140 5 

přítok ze zázemí 136 Odtok do zázemí 44 

PŘÍTOK - CELKEM 623 ODTOK - CELKEM 624 

 

HGR 1140: Izolinie hladiny podzemní vody pro variantu bez odběrů jsou zobrazeny v obrázku 6-76. 

Hlavní kolektor podzemní vody tvoří údolní terasa Labe. Na území rajonu je tok Labe regulován jezy 

Pardubice, Srnojedy, Přelouč a jezem v Týnci nad Labem. 

Hydrogeologický rajon 1140 je vymezen převážně na pravém břehu Labe, které tvoří přirozenou 

hranici mezi hydrogeologickými rajony 1130 a 1140. 

Generelní směr proudění podzemní vody na pravém břehu Labe je ve směru sklonu terénu ze severu 

na jih. V oblasti terénních elevací (zejména na hranici HGR 1122 a 1140) je průběh hladiny podzemní 

vody ovlivněn průběhem terénu a bází kvartéru nebo svrchní, propustnější částí podložních hornin. 

V ploše modelu infiltruje a přetéká z podloží 384 l/s (tab. 6-22). Hranice hydrogeologického rajonu 

jsou vedeny z velké části kolmo ke směru toku podzemní vody ze zázemí rajonu. Ze zázemí přitéká až 

100 l/s podzemní vody, ze sousedního HGR 1122 17 l/s a z HGR 1130 a 1160 přitéká 5 resp. 4 l/s 

podzemní vody. Na dotaci podzemní vody se podílí infiltrace povrchové vody z Labe v nadjezí jezů 

(50 l/s) a z Opatovického kanálu (cca 70 l/s). 

Do povrchových toků je drénováno 613 l/s podzemní vody. Do zázemí HGR odtéká 12 l/s podzemní 

vody. Odtok do sousedních HGR celkově vychází cca 11 l/s. 

Do vodních toků je drénováno 613 - 125 = 488 l/s podzemní vody, což v ploše hydrogeologického 

rajonu 1140 tvoří průměrný základní odtok 3,3 l/s/km
2
. 

 

Tabulka 6-22 HGR 1140 Modelová bilance podzemní vody - varianta bez odběrů 

PŘÍTOK [l/s] ODTOK [l/s] 

infiltrace ze srážek a podloží 384 odběry 0 

infiltrace z toků 125 drenáž do toků 613 

přítok z HGR 1122 17 odtok do HGR 1122 10 

přítok z HGR 1130 5 odtok do HGR 1130 0 

přítok z HGR 1160 4 odtok do HGR 1160 1 

přítok ze zázemí 100 Odtok do zázemí 12 

PŘÍTOK - CELKEM 635 ODTOK - CELKEM 636 

 

HGR 1160: Směry proudění podzemní vody jsou na většině území směrem ze zázemí do drenážních 

oblastí, které tvoří údolní terasy toků Cidliny a Bystřice. 

Podzemní voda infiltrovaná v oblasti rozvodnice mezi rajony 1140 a 1160 (na jihu) je drénována do 

Vchynické svodnice a jejích přítoků. 
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V ploše modelu infiltruje a přetéká z podloží 174 l/s (tab. 6-23). Hranice hydrogeologického rajonu 

jsou vedeny z velké části kolmo ke směru toku podzemní vody ze zázemí rajonu (zejména z jihu a 

východu) odkud přitéká 141 l/s podzemní vody. Na dotaci podzemní vody se podílí infiltrace 23 l/s 

povrchové vody z toků, přičemž 15 l/s je infiltrováno z Bystřického náhonu. 

Do povrchových toků je drénováno celkem 300 l/s podzemní vody. Do zázemí HGR odtéká 28 l/s 

podzemní vody. Výměna podzemní vody se sousedními HGR je minimální. 

Do vodních toků je drénováno 299 - 23 = 276 l/s podzemní vody, což v ploše hydrogeologického 

rajonu 1160 tvoří průměrný základní odtok podzemní vody 2,6 l/s/km
2
. 

 

Tabulka 6-23 HGR 1160 Modelová bilance podzemní vody - varianta bez odběrů 

PŘÍTOK [l/s] ODTOK [l/s] 

infiltrace ze srážek a podloží 174 odběry 0 

infiltrace z toků 23 drenáž do toků 299 

přítok z HGR 1122 3 odtok do HGR 1122 11 

přítok z HGR 1140 1 odtok do HGR 1140 4 

přítok ze zázemí 141 Odtok do zázemí 28 

PŘÍTOK - CELKEM 342 ODTOK - CELKEM 342 

 

SIMULACE PROUDĚNÍ PODZEMNÍ VODY S ODBĚRY 

 

Izolinie hladiny podzemní vody při simulovaných odběrech obsahuje obrázek 6-68, 71, 73, 76, 80. 

Vykresleny jsou rovněž izolinie snížení hladiny v důsledku simulovaných odběrů. 

HGR 1121: Celkový simulovaný odběr v rajonu 1121 dosahuje 9,6 l/s. Největší snížení hladiny 

podzemní vody 1,5 m vychází u odběru s ID 78693 (MěVAK Jaroměř, 1,6 l/s). Největší odběr v 

rajonu 1121 (VHB 410369, ZVU Hradec Králové, 2,46 l/s) vlivem blízkosti Labského náhonu a 

pravděpodobné infiltrace povrchové vody do kolektoru nevyvolá výrazné snížení hladiny podzemní 

vody. 

Vypočtená bilance podzemní vody je dokumentována v tabulce 6-24. Odběry podzemní vody na 

úrovni necelých 10 l/s nevyvolají významné změny v bilanci posuzovaného hydrogeologického 

rajonu. 

 

.Tabulka 6-24 HGR 1121 Modelová bilance podzemní vody - varianta s odběry 

PŘÍTOK [l/s] ODTOK [l/s] 

infiltrace ze srážek a podloží 367 odběry 10 

infiltrace z toků 117 drenáž do toků 549 

přítok z HGR 1122 18 odtokdo HGR 1122 40 

přítok ze zázemí 191 odtokdo zázemí 98 

PŘÍTOK - CELKEM 694 ODTOK - CELKEM 697 

 

HGR 1122: Celkový simulovaný odběr dosahuje 177 l/s. Vertikálně i plošně je největší snížení 

hladiny podzemní vody vyvoláno odběrem VHB 420197 (VAK Pardubice-Hrobice, Čeperka, 110 l/s). 

Snížení hladiny podzemní vody v místě studňového řadu dosahuje až 5 m a plošně, podle výsledků 



Rebilance zásob podzemních vod                                                                        ID EIS 10051606-SFŽP 

114 

 

modelu, zasahuje severním směrem až do povodí Pašátu a západním směrem přes hranici HGR 1140. 

Ve východním směru snížení vyznívá směrem k Labi. 

Podle výsledků modelového hodnocení v jižním směru od odběru Hrobice dochází k superpozici 

snížení vyvolané odběrem VHB 420197 a odběrem VHB 420207 (VAK Pardubice-Oplatil (důlní), 

63,5 l/s), které zasahuje až za hranice hydrogeologického rajonu 1140. 

V oblasti těchto významných odběrů vychází významná infiltrace povrchové vody z Opatovického 

kanálu do kvartérního kolektoru. Infiltrovaná voda za neovlivněných poměrů odtéká východním a 

jihovýchodním směrem, kde je drénována do Labe nebo menších vodních toků. Při simulaci odběrů 

podzemní vody je většina infiltrované vody odebírána v jímacích  územích, což  způsobuje pokles 

drenáže podzemní vody do povrchových toků (tab. 6-19 a 6-25).  

Vypočtená bilance podzemní vody je dokumentována v tabulce 6-25. Vlivem simulovaných odběrů 

podzemní vody dojde k nárůstu infiltrace vody z toků o cca 20 l/s. Výměna podzemní vody  se 

zázemím a sousedními HGR se v porovnání se stavem bez simulovaných odběrů zásadně nezmění. 

Čerpané množství podzemní vody je jímáno na úkor drenáže podzemní vody do toků. Vlivem 

simulovaných odběrů dojde k poklesu drenáže o cca 150 l/s. 

 

Tabulka 6-25 HGR 1122 Modelová bilance podzemní vody - varianta s odběry 

PŘÍTOK [l/s] ODTOK [l/s] 

infiltrace ze srážek a podloží 254 odběry 177 

infiltrace z toků 176 drenáž do toků 346 

přítok z HGR 1121 40 odtok do HGR 1121 18 

přítok z HGR 1140 11 odtok do HGR 1140 15 

přítok z HGR 1160 11 odtok do HGR 1160 3 

přítok ze zázemí 85 Odtok do zázemí 14 

PŘÍTOK - CELKEM 576 ODTOK - CELKEM 573 

 

HGR 1130: Celkový simulovaný odběr v rajonu 1130 dosahuje 50 l/s. Většina odběrů podzemní vody 

v HGR 1130 nepřesahuje 1 l/s a způsobují pouze lokální ovlivnění režimu proudění podzemní vody. 

K největšímu odběru podzemní vody v rajonu dochází v údolní terase Chrudimky odběrem VHB 

420205 (VAK Pardubice-Nemošice), kde se v roce 2011 průměrně jímalo 40 l/s. Vyvolané snížení 

hladiny podzemní vody realizovaným odběrem dosahuje v nejbližší oblasti jímacích objektů 3 m. 

Podle modelových výsledků plošně snížení hladiny podzemní vody zasahuje až do povodí 

Jesenčanského potoka. Z Chrudimky v oblasti jímacího území dochází k infiltraci 10 l/s povrchové 

vody do kvartérního kolektoru. 

 

Tabulka 6-26 HGR 1130 Modelová bilance podzemní vody - varianta s odběry 

PŘÍTOK [l/s] ODTOK [l/s] 

infiltrace ze srážek a podloží 441 odběry 50 

infiltrace z toků 56 drenáž do toků 534 

přítok z HGR 1122 0 odtokdo HGR 1122 5 

přítok ze zázemí 136 odtokdo zázemí 44 

PŘÍTOK - CELKEM 633 ODTOK - CELKEM 634 
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Vypočtená bilance podzemní vody je dokumentována v tabulce 6-26. Vlivem simulovaných odběrů 

podzemní vody dojde k nárůstu infiltrace vody z toků o cca 10 l/s. Výměna podzemní vody se 

zázemím a sousedními HGR se v porovnání se stavem bez simulovaných odběrů zásadně nezmění. 

Čerpané množství podzemní vody je jímáno na úkor drenáže podzemní vody do toků, která se níží o 

40 l/s. 

 

HGR 1140: Celkový simulovaný odběr v rajonu 1140 dosahuje 17,5 l/s. K největším odběrům 

podzemní vody v rajonu 1140 dochází v oblasti příbřežní zóny Labe v oblasti jezu Srnojedy odběry 

VHB 420690 a 420691 (BČOV Pardubice, Režim I. a II. - snižování hladiny), které v roce 2011 

průměrně dosahovaly 15 l/s. Vyvolané snížení dosahuje cca 2m a díky blízkosti Labe je plošně 

omezené. 

Vypočtená bilance podzemní vody je dokumentována v tabulce 6-27. Vlivem simulovaných odběrů 

podzemní vody dojde k nárůstu infiltrace vody z toků o cca 8 l/s. Výměna podzemní vody se zázemím 

a sousedními HGR se v porovnání se stavem bez simulovaných odběrů zásadně nezmění. Čerpané 

množství podzemní vody je jímáno na úkor drenáže podzemní vody do toků. Vlivem simulovaných 

odběrů dojde k poklesu drenáže o cca 11 l/s. 

 

Tabulka 6-27 HGR 1140 Modelová bilance podzemní vody - varianta s odběry 

PŘÍTOK [l/s] ODTOK [l/s] 

infiltrace ze srážek a podloží 384 odběry 17 

infiltrace z toků 133 drenáž do toků 602 

přítok z HGR 1122 15 odtok do HGR 1122 11 

přítok z HGR 1130 5 odtok do HGR 1130 0 

přítok z HGR 1160 4 odtok do HGR 1160 1 

přítok ze zázemí 100 Odtok do zázemí 12 

PŘÍTOK - CELKEM 641 ODTOK - CELKEM 642 

 

HGR 1160: Celkový simulovaný odběr v rajonu 1160 dosahuje 13 l/s. Většina odběrů podzemní vody 

v HGR 1160 nepřesahuje 1 l/s. Odběry způsobují pouze lokální ovlivnění režimu proudění podzemní 

vody. 

K největšímu odběru podzemní vody v rajonu 1130 dochází v údolní terase Bystřice odběrem VHB 

410353 (Chlumec, Třesice), kde se v roce 2011 průměrně jímalo 10,5 l/s. Vyvolané snížení hladiny 

podzemní vody realizovaným odběrem v nejbližších oblastech jímacích objektů nepřesahuje 1,5 m. 

Vypočtená bilance podzemní vody je dokumentována v tabulce 6-28. Vlivem simulovaných odběrů 

podzemní vody dojde k minimální změně regionální bilance podzemní vody. 

 

Tabulka 6-28 HGR 1160 Modelová bilance podzemní vody - varianta s odběry 

PŘÍTOK [l/s] ODTOK [l/s] 

infiltrace ze srážek a podloží 174 odběry 13 

infiltrace z toků 26 drenáž do toků 289 

přítok z HGR 1122 3 odtok do HGR 1122 11 

přítok z HGR 1140 1 odtok do HGR 1140 4 

přítok ze zázemí 141 Odtok do zázemí 28 

PŘÍTOK - CELKEM 345 ODTOK - CELKEM 345 
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SIMULACE TRANSIENTNÍHO PROUDĚNÍ PODZEMNÍ VODY V OBDOBÍ 2001 AŽ 2010 

Transientní (neustálené) poměry proudění podzemní vody jsou řešeny v měsíčním kroku. Měřené 

fluktuace hladiny podzemní vody ve svrchních rajonech závisí především na: 

aktuální velikosti srážkových úhrnů, 

aktuální úrovni hladiny vody v povrchových tocích (změny nejsou simulovány), 

dotaci podzemní vody z podložního kolektoru, 

velikosti kapacitních parametrů kolektoru, 

hloubce a poloze objektu, 

odběrech podzemní vody. 

 

HGR 1121: Vývoj celkových odběrů podzemní vody v rajonu 1121 v simulovaném období je 

dokumentován v obrázku 6-31 (zelené sloupce). Po roce 2005 došlo ke snížení celkových odběrů na 

cca 10 l/s. Ukončená jímání, která vedla k poklesu celkových odběrů, jsou v grafu barevně 

zvýrazněna. 

 

 

Obrázek 6-31 HGR 1121 Odběry podzemní vody v hydrologických letech 2001-2010 

 

HGR 1122: Vývoj odběrů podzemní  vody  v simulovaném  období  je  dokumentován  v obrázku 6-

32. V letech 2005 až 2009 nebyly evidovány odběry u odběru VHB 420207 – písník Oplatil, který 

společně s odběrem VHB 420197 tvoří téměř 100 % celkových odběrů podzemní vody v rajonu 1122. 
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Obrázek 6-32 HGR 1122 Odběry podzemní vody v hydrologických letech 2001-2010 

¨ 

HGR 1130: Vývoj celkových odběrů podzemní v rajonu 1130 v simulovaném období je 

dokumentován v obrázku 6-33 (zelené sloupce). Průměrný celkový odběr v simulovaném období 

dosahoval 50,3 l/s, většina z celkové sumy odběrů je čerpána v jímacím území VAK Pardubice-

Nemošice. 

 

 

Obrázek 6-33 HGR 1130 Odběry podzemní vody v hydrologických letech 2001-2010 

 

HGR 1140: Vývoj odběrů podzemní v rajonu 1140 v simulovaném období je dokumentován v 

obrázku 6-34 (zelené sloupce). V roce 2010 došlo k nárůstu odběrů vlivem zapojení technického 

snižování hladiny podzemní vody odběrem v oblasti BČOV Pardubice. V roce 2011 a 2012 se tyto 

odběry zvýšily až na 100 l/s. 
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Obrázek 6-34 HGR 1140 Odběry podzemní vody v hydrologických letech 2001-2010 

 

HGR 1160: Vývoj celkových odběrů podzemní vody v rajonu 1160 v simulovaném období je 

dokumentován v obrázku 6-35 (zelené sloupce). Průměrný celkový odběr v simulovaném období 

dosahoval 12,8 l/s. K největšímu jímání podzemní vody dochází odběrem označeným Chlumec, 

Třešice. 

 

 

Obrázek 6-35 HGR 1160 Odběry podzemní vody v hydrologických letech 2001-2010 

 

HGR 1121: Měřené a modelové hladiny podzemní vody ve vrtu HV-93 (v údolní nivě Labe) a V-23 

(na okraji HGR 1121, v povodí Úpy) jsou porovnány na obrázku 6-36, resp. 6-37. Ve vrtech je 

dosažena dobrá shoda v úrovních i v trendu vývoje hladiny podzemní vody. 
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Obrázek 6-36 Porovnání modelových a měřených hladin podzemní vody (m n.m.) ve vrtu V-93 

 

 

Obrázek 6-37 Porovnání modelových a měřených hladin podzemní vody (m n.m.) ve vrtu V-23 

 

Kolísání hladiny podzemní vody ovlivňuje zadání rozdílné dotace podzemní vody v jednotlivých 

měsících simulovaného období. Výsledné modelové dotace pro jednotlivé měsíce hydrologických let 

2001 až 2010 jsou dokumentovány v obrázku 6-38. 

Hodnoty měsíční dotace kvartérní zvodně (suma efektivní srážky a dotace z podloží) byly modelem 

odladěny v rozmezí 0 až 10 násobku (3670 l/s) dotace průměrné (367 l/s). V suchých obdobích 

vegetační fáze roku je efektivní infiltrace minimální nebo nulová (obr. 6-38 – červené sloupce). V 

suchých obdobích hydrologického roku převažuje dotace podzemní vody přítokem ze zázemí HGR 

(obr. 6-38 – modré sloupce). Průměrná celková dotace podzemní vody, jež zahrnuje efektivní 

infiltraci, dotaci z podložních kolektorů a přítok ze zázemí a sousedních rajonů dosahuje 577 l/s což je 

1,57 násobek průměrné efektivní infiltrace. V průběhu hydrologických let 2001 až 2010 se celková 

dotace pohybuje v rozmezí 0,35-7 násobku průměrné celkové dotace. 
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Obrázek 6-38 Měsíční dotace podzemní vody v období hydrologických let 2001-2010 

 

Nerovnoměrná dotace kvartérní zvodně (obr. 6-38) způsobuje nerovnoměrnou drenáž podzemní vody 

do vodních toků (obr. 6-38 – zelená linie) a nerovnoměrný odtok do zázemí a sousedních rajonů. 

Drenáž do vodních toků stanovená v transientní simulaci bez odběrů podzemní vody dosahuje 0,8 až 

3,04 násobku drenáže stanovené pomocí stacionární simulace. 

Odtok do zázemí a sousedních rajonů je v průběhu simulovaného období relativně stálý a dosahuje 

průměrně 120 l/s. Odtok do HGR 1121 je minimální. 

 

HGR 1122: Měřené a modelové hladiny podzemní vody ve vrtu V-8 monitorující hladinu podzemní  

vody v kvartérním kolektoru v údolní terase Labe jsou porovnány na obrázku 6-39. Ve vrtech je 

dosažena dobrá shoda v úrovních i v trendu vývoje hladiny podzemní vody. Pokles hladiny podzemní 

vody ve vrtu je výraznější než vychází v modelovém řešení. Výraznější pokles hladiny může souviset 

s pohybem hladiny ve vodních tocích, nebo s menším přítokem podzemní vody ze zázemí, než je 

přítok simulovaný. 

 

 

Obrázek 6-39 Porovnání modelových a měřených hladin podzemní vody (m n.m.) ve vrtu V-8 
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Cyklické kolísání hladiny podzemní vody je způsobeno především rozdílnou dotací ze srážekv 

jednotlivých měsících simulovaného období. Výsledné modelové dotace pro jednotlivé měsíce 

hydrologických let 2001 až 2010 jsou dokumentovány v obrázku 6-40 Dotace podzemní vody z 

hydraulického transientního modelu zahrnuje dotaci podzemní vody ze srážek a podloží. 

Hodnoty měsíční dotace kvartérní zvodně (suma efektivní srážky a dotace z podloží) byly modelem 

odladěny v rozmezí 0 až 10 násobku (2500 l/s) dotace průměrné (254 l/s). V suchých obdobích 

vegetační fáze roku je efektivní infiltrace minimální nebo nulová (obr. 6-40 – červené sloupce). V 

suchých obdobích hydrologického roku převažuje dotace podzemní vody přítokem ze zázemí rajonu 

(obr. 6-40 – modré sloupce). Průměrná celková dotace podzemní vody, jež zahrnuje efektivní 

infiltraci, dotaci z podložních kolektorů a přítok ze zázemí a sousedních rajonů dosahuje 430 l/s což je 

1,7 násobek průměrné efektivní infiltrace. V průběhu hydrologických let 2001 až 2010 se celková 

dotace pohybuje v rozmezí 0,3-6,5 násobku průměrné celkové dotace. Dotace podzemní vody ze 

sousedních rajonů je minimální. 

 

 

Obrázek 6-40 HGR 1122 Měsíční dotace podzemní vody v období hydrologických let 2001-2010 

 

Nerovnoměrná dotace kvartérní zvodně (obr. 6-40) způsobuje nerovnoměrnou drenáž podzemní vody 

do vodních toků (obr. 6-40 – zelená linie) a nerovnoměrný odtok do zázemí a sousedních rajonů. 

Drenáž do vodních toků stanovená v transientní simulaci bez odběrů podzemní vody dosahuje 0,6 až 

2,7násobku drenáže stanovené pomocí stacionární simulace. 

Odtok do zázemí a sousedních rajonů je v průběhu simulovaného období relativně stálý a dosahuje 

průměrně 55 l/s. Dotace podzemní vody ze sousedních rajonů je minimální. 

 

HGR 1130: Měřené a modelové hladiny podzemní vody ve vrtu V-210 monitorující hladinu podzemní 

vody v kvartérním kolektoru v údolní terase Loučné jsou porovnány na obrázku 6-41. Ve vrtu je 

dosažena dobrá shoda v trendu vývoje i v amplitudě kolísání hladiny podzemní vody. Simulované 

poklesy hladiny podzemní vody vycházejí nižší než měřené, což může souviset s poklesem hladiny v 

toku Loučné. 
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Obrázek 6-41 HGR 1130 Porovnání modelových a měřených hladin podzemní vody (m n.m.) ve vrtu V-210 v 

údolní terase Loučné 

 

Měřené a modelové hladiny podzemní vody ve vrtu V-266 monitorující hladinu podzemní vody v 

údolní terase Chrudimky jsou dokumentovány v obrázku 6-42. Modelová hladina vychází o cca 0,5 m 

výš než měřená. Ve vrtu je dosažena dobrá shoda v amplitudě kolísání hladiny podzemní vody, které 

nastává v jarních měsících. 

V grafu na obr. 6-44 a 45 jsou zřejmé výrazné nárůsty hladiny podzemní vody v letních měsících 

hydrologických roků 2002, 2006 a částečně i 2010, které nejsou transientním modelem vystiženy. 

Tyto nárůsty jsou pozorované zejména u vrtů monitorující hladinu podzemní vodu v údolních terasách 

Loučné, Novohradky a Chrudimky. Nárůst hladiny podzemní vody pravděpodobně souvisí s vysokou 

dotací podzemní vody ze zázemí a vyšších teras po vydatných letních deštích. 

 

 

Obrázek 6-42 HGR 1130 Porovnání modelových a měřených hladin podzemní vody (m n.m.) ve vrtu V-266 v 

údolní terase Chrudimky 

 

Měřené a modelové hladiny podzemní vody ve vrtu 331 ležícího při západním okraji HGR 1130 v 

povodí Podolského potoka jsou dokumentovány v obrázku 6-43. Modelová hladina vychází o cca 0,5 

m výš než měřená. Amplituda kolísání hladiny podzemní vody vychází větší v modelové simulaci, než 

je měřená ve vrtu. V porovnání s porovnávanými vrty V-266 a V-210 nejsou v režimním vývoji hladin 

podzemní vody patrné výrazné letní doplnění podzemní vody v letech 2002 a 2006. 
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Obrázek 6-43 HGR 1130 Porovnání modelových a měřených hladin podzemní vody (m n.m.) ve vrtu 331 v údolní 

terase Labe 

 

Cyklické kolísání hladiny podzemní vody je způsobeno především rozdílnou dotací ze srážek v 

jednotlivých měsících simulovaného období. Výsledné modelové dotace pro jednotlivé měsíce 

hydrologických let 2001 až 2010 jsou dokumentovány v obrázku 6-44. Dotace podzemní vody z 

hydraulického transientního modelu zahrnuje dotaci podzemní vody ze srážek a podloží. 

 

 

Obrázek 6-44 HGR 1130 Měsíční dotace podzemní vody v období hydrologických let 2001-2010 

 

Hodnoty měsíční dotace kvartérního kolektoru (suma efektivní srážky a dotace z podloží) byly 

modelem odladěny v rozmezí 0 až 10 násobku (4400 l/s) dotace průměrné (440 l/s). V suchých 

obdobích vegetační fáze roku je efektivní infiltrace minimální nebo nulová (obr. 6-44 – červené 

sloupce). V suchých obdobích hydrologického roku převažuje dotace podzemní vody přítokem ze 

zázemí HGR (obr. 6-44 – modré sloupce). Průměrná celková dotace podzemní vody, jež zahrnuje 

efektivní infiltraci, dotaci z podložních kolektorů a přítok ze zázemí a sousedního rajonu dosahuje 577 

l/s což je 1,3 násobek průměrné efektivní infiltrace. V průběhu hydrologických let 2001 až 2010 se 

celková měsíční dotace pohybuje v rozmezí 0,2-8,1 násobku průměrné celkové dotace. 

Nerovnoměrná dotace kvartérního kolektoru (obr. 6-44) způsobuje nerovnoměrnou drenáž podzemní 

vody do vodních toků (obr. 6-44 – zelená linie) a nerovnoměrný odtok do zázemí a sousedních rajonů. 

Měsíční drenáž do vodních toků stanovená v transientní simulaci bez odběrů podzemní vody dosahuje 

v simulovaném období 0,8 až 3,8 násobku drenáže stanovené pomocí stacionární simulace. 

Odtok do zázemí a sousedních rajonů je v průběhu simulovaného období relativně stálý a dosahuje 

průměrně 57 l/s. 
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HGR 1140: Měřené a modelové hladiny podzemní vody ve vrtu 344 monitorující hladinu podzemní 

vody v kvartérním kolektoru v údolní terase Labe nad Chvaleticemi jsou porovnány na obrázku 6-46. 

Ve vrtu je dosažena dobrá shoda v trendu vývoje hladiny podzemní vody.  Simulované nárůsty i 

poklesy hladiny podzemní vody vycházejí vyšší než měřené. V oblasti vrtu je simulovaná 7% volná 

storativita, která ve skutečnosti může dosahovat vyšších hodnot. 

 

 

Obrázek 6-45 HGR 1140 Porovnání modelových a měřených hladin podzemní vody (m n.m.) ve vrtu 344 

 

Měřené a modelové hladiny podzemní vody ve vrtu VP-318 monitorující hladinu podzemní vody v 

údolní terase Labe v nadjezí jezu Pardubice na obrázku 6-46. Modelová hladina vychází o cca 1,5 m 

výš než měřená. Ve vrtu je dosažena dobrá shoda v amplitudě kolísání hladiny podzemní vody. 

Simulované nárůsty i poklesy hladiny podzemní vody vycházejí vyšší než měřené. Vývoj měřených 

hladin podzemní vody může být ovlivněn fluktuací hladiny v Labi. 

 

 

Obrázek 6-46 HGR 1140 Porovnání modelových a měřených hladin podzemní vody (m n.m.) ve vrtu VP-318 

 

Cyklické kolísání hladiny podzemní vody je způsobeno především rozdílnou dotací ze srážek v 

jednotlivých měsících simulovaného období. Výsledné modelové dotace pro jednotlivé měsíce 

hydrologických let 2001 až 2010 jsou dokumentovány v obrázku 6-47. Dotace podzemní vody z 

hydraulického transientního modelu zahrnuje dotaci podzemní vody ze srážek a podloží. 

Hodnoty měsíční dotace kvartérní zvodně (suma efektivní srážky a dotace z podloží) byly modelem 

odladěny v rozmezí 0 až 10 násobku (3800 l/s) dotace průměrné (384 l/s). V suchých obdobích 

vegetační fáze roku je efektivní infiltrace minimální nebo nulová (obr. 6-47 – červené sloupce). V 
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suchých obdobích hydrologického roku převažuje dotace podzemní vody přítokem ze zázemí rajonu 

(obr. 6-47 – modré sloupce). Průměrná celková dotace podzemní vody, jež zahrnuje efektivní 

infiltraci, dotaci z podložních kolektorů a přítok ze zázemí a sousedních rajonů dosahuje 500 l/s což je 

1,3 násobek průměrné efektivní infiltrace. V průběhu hydrologických let 2001 až 2010 se celková 

měsíční dotace pohybuje v rozmezí 0,2-8,1 násobku průměrné celkové dotace. 

 

 

Obrázek 6-47 HGR 1140 Měsíční dotace podzemní vody v období hydrologických let 2001-2010 

 

Nerovnoměrná dotace kvartérní zvodně (obr. 6-47) způsobuje nerovnoměrnou drenáž podzemní vody 

do vodních toků (obr. 6-48 – zelená linie) a nerovnoměrný odtok do zázemí a sousedních rajonů. 

Měsíční drenáž do vodních toků stanovená v transientní simulaci bez odběrů podzemní vody dosahuje 

0,7 až 3,7 násobku drenáže stanovené pomocí stacionární simulace. 

Odtok do zázemí a sousedních rajonů je v průběhu simulovaného období relativně stálý a dosahuje 

průměrně 25 l/s. 

 

HGR 1160: Měřené a modelové hladiny podzemní vody ve vrtu 439 monitorující hladinu podzemní 

vody v kvartérním kolektoru v údolní terase Bystřice jsou porovnány na obrázku 6-48.  

 

 

Obrázek 6-48 HGR 1160 Porovnání modelových a měřených hladin podzemní vody (m n.m.) ve vrtu 439 v údolní 

terase Bystřice 
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Simulovaná hladina ve vrtu vychází mírně pod měřenou. Ve vrtu je dosažena dobrá shoda v trendu 

vývoje hladiny podzemní vody. Ve vrtu je měřená výraznější amplituda kolísání hladiny podzemní 

vody. V oblasti vrtu je zadaná hodnota volné storativity 5%. Větší amplituda souvisí pravděpodobně s 

kolísáním hladiny v toku Bystřice. 

Měřené a modelové hladiny podzemní vody ve vrtu V-421 monitorujícího hladinu podzemní vody v 

údolní terase Cidliny jsou dokumentovány v obrázku 6-49. V roce 2006 došlo ve vrtu ke změně jak v 

úrovni, tak v amplitudě kolísání hladiny podzemní vody. Modelová hladina vychází o cca 1 m výš než 

měřená. 

 

 

Obrázek 6-49 HGR 1160 Porovnání modelových a měřených hladin podzemní vody (m n.m.) ve vrtu V-421 v 

údolní terase Cidliny 

 

Cyklické kolísání hladiny podzemní vody je způsobeno především rozdílnou dotací ze srážek v 

jednotlivých měsících simulovaného období. Výsledné modelové dotace pro jednotlivé měsíce 

hydrologických let 2001 až 2010 jsou dokumentovány v obrázku 6-50. Dotace podzemní vody z 

hydraulického transientního modelu zahrnuje dotaci podzemní vody ze srážek a podloží. 

Hodnoty měsíční dotace kvartérní zvodně (suma efektivní srážky a dotace z podloží) byly modelem 

odladěny v rozmezí 0 až 10 násobku (1750 l/s) dotace průměrné (177 l/s). V suchých obdobích 

vegetační fáze roku je efektivní infiltrace minimální nebo nulová (obr. r6-51 – červené sloupce). V 

suchých obdobích hydrologického roku převažuje dotace podzemní vody přítokem ze zázemí HGR 

(obr. 6-50 – modré sloupce). 

Průměrná celková dotace podzemní vody, která zahrnuje efektivní infiltraci, dotaci z podložních 

kolektorů a přítok ze zázemí a sousedních  HGR dosahuje 315 l/s což je 1,8 násobek průměrné 

efektivní infiltrace. V průběhu hydrologických let 2001 až 2010 se celková měsíční dotace pohybuje v 

rozmezí 0,5-7,3 násobku průměrné celkové dotace. Dotace podzemní vody ze sousedních HGR je 

minimální. 
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Obrázek 6-50 HGR 1160 Měsíční dotace podzemní vody v období hydrologických let 2001-2010 

 

Nerovnoměrná dotace kvartérní zvodně (obr. 6-51) způsobuje nerovnoměrnou drenáž podzemní vody 

do vodních toků (obr. 6-50 – zelená linie) a nerovnoměrný odtok do zázemí a sousedních rajonů. 

Měsíční drenáž do vodních toků stanovená v transientní simulaci bez odběrů podzemní vody dosahuje 

v simulovaném období 0,8 až 2,9 násobku drenáže stanovené pomocí stacionární simulace. 

Odtok do zázemí a sousedních rajonů je v průběhu simulovaného období relativně stálý a dosahuje 

průměrně 45 l/s. 

 

PROGNÓZNÍ MODELY PROUDĚNÍ PODZEMNÍ VODY 

SIMULACE PRŮMĚRNÉHO HYDROLOGICKÉHO ROKU 

Transientní výpočet průměrného hydrologického roku vychází z hodnot dotace zásob podzemní vody 

stanovené zprůměrováním měsíčních infiltrací zadaných v transientním modelu v období 

hydrologických let 2001 až 2010. Průměrné měsíční dotace podzemní vody jsou dokumentovány v 

obr. 6-31. 

 

HGR 1121:  

Nejvyšší dotace podzemní vody je transientním modelem stanovena pro období listopad - březen 

(maximum 1400 l/s v lednu, 3,8 násobek průměru), kdy je významně omezena evapotranspirace a 

dochází k dotaci podzemní vody vlivem sycení připovrchové zóny při tání sněhu. Podprůměrná 

infiltrace vychází v období měsíců duben až říjen (obr. 6-51). 

Podzemní voda je v případě HGR 1121 doplňována nejen efektivní srážkovou infiltrací a drenáží 

podložních kolektorů, ale také infiltrací z vodních toků, přítokem ze zázemí rajonu a přetokem ze 

sousedních HGR. V grafu v obrázku 6-53 je zobrazeno doplňování přírodních zdrojů ze srážek, 

podložních kolektorů a z přítoku ze zázemí HGR včetně sousedního HGR 1122. 

Suma průměrné dotace podzemní vody ze srážkové infiltrace na ploše HGR 1121 a průměrného 

přítoku přes hranice HGR ve stacionární simulaci vychází 577 l/s. V obdobích podprůměrné srážkové 

infiltrace významně převládá v dotaci HGR přítok ze zázemí (obr. 6-52). 
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Obrázek 6-51 HGR 1121 Průměrné měsíční dotace podzemní vody ze srážek a podloží 

 

 

Obrázek 6-52 Doplňování přírodních zdrojů v průměrném hydrologickém roce 

 

I v obdobích s minimální nebo nulovou dotací podzemní vody dochází k drenáži podzemní vody do 

toků. V případě kvartérních kolektorů výslednou drenáž ovlivňuje i množství vody infiltrované z 

vodních toků. 

 

 

Obrázek 6-53 HGR 1121 Drenáž podzemní vody do vodních toků 
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Největší dotace podzemní vody v průběhu průměrného hydrologického roku vychází pravidelně v 

listopadu až březnu (obr. 6-52), největší drenáž pravidelně nastává v březnu a dubnu (obr. 6-53). 

Nejmenší drenáž (základní odtok) vychází v letních a podzimních měsících. 

 

HGR 1122: 

 

Obrázek 6-54 HGR 1122 Doplňování přírodních zdrojů ze srážek a podloží v průměrném hydrologickém roce 

 

Nejvyšší dotace podzemní vody je transientním modelem stanovena pro období listopad - březen 

(maximum 970 l/s v lednu, 3,8 násobek průměru), kdy je významně omezena evapotranspirace a 

dochází k dotaci podzemní vody vlivem sycení připovrchové zóny při tání sněhu. Podprůměrná 

infiltrace vychází v období měsíců duben až říjen (obr. 6-54). 

Podzemní voda je v případě HGR 1122 doplňována nejen efektivní srážkovou infiltrací a drenáží 

podložních kolektorů, ale také infiltrací z vodních toků, přítokem ze zázemí rajonu a přetokem ze 

sousedních HGR. V grafu v obrázku 6-55 je zobrazeno doplňování přírodních zdrojů ze srážek, 

podložních kolektorů a z přítoku ze zázemí rajonu včetně sousedních rajonů. 

 

 

Obrázek 6-55 Doplňování přírodních zdrojů v průměrném hydrologickém roce 
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Suma průměrné dotace podzemní vody ze srážkové infiltrace na ploše HGR 1122 a průměrného 

přítoku přes hranice rajonu ve stacionární simulaci vychází 430 l/s. V obdobích podprůměrné srážkové 

infiltrace významně převládá v dotaci HGR 1122 přítok ze zázemí (obr. 6-55). 

I v obdobích s minimální nebo nulovou dotací podzemní vody dochází k drenáži podzemní vody do 

toků. V případě kvartérních kolektorů výslednou drenáž ovlivňuje i množství vody infiltrované z 

vodních toků. 

Modelová drenáž podzemní vody je v průběhu průměrného hydrologického roku relativně stabilní. K 

nejvyšší drenáži dochází v období leden – březen. I když v dubnu již vychází podprůměrná dotace 

podzemní vody, drenáž vychází nadprůměrná (obr. 6-56). 

 

 

Obrázek 6-56 HGR 1122 Drenáž podzemní vody do vodních toků 

 

HGR 1130: 

Nejvyšší dotace podzemní vody je transientním modelem stanovena pro období listopad - březen 

(maximum 1686 l/s v lednu, 3,8 násobek průměru), kdy je významně omezena evapotranspirace a 

dochází k dotaci podzemní vody vlivem sycení připovrchové zóny při tání sněhu. Podprůměrná 

infiltrace vychází v období měsíců duben až říjen (obr. 6-57). 

Podzemní voda je v případě HGR 1130 doplňována nejen efektivní srážkovou infiltrací a drenáží 

podložních kolektorů, ale také infiltrací z vodních toků, přítokem ze zázemí rajonu a přetokem ze 

sousedních rajonů. V grafu v obrázku 6-58 je zobrazeno doplňování přírodních zdrojů ze srážek, 

podložních kolektorů a z přítoku ze zázemí HGR 1130 včetně sousedních rajonů. 

Suma průměrné dotace podzemní vody ze srážkové infiltrace na ploše HGR 1140 a průměrného 

přítoku přes hranice HGR ve stacionární simulaci vychází 577 l/s. K dotaci podzemní vody ze zázemí 

dochází i v měsících s podprůměrnou dotací ze srážek a podloží (obr. 6-58). 
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Obrázek 6-57 HGR 1130 Doplňování přírodních zdrojů ze srážek a podloží v průměrném hydrologickém roce 

 

 

Obrázek 6-58 HGR 1130 Doplňování přírodních zdrojů v průměrném hydrologickém roce 

 

 

Obrázek 6-59 HGR 1130 Drenáž podzemní vody do vodních toků 
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I v obdobích s minimální nebo nulovou dotací podzemní vody dochází k drenáži podzemní vody do 

toků. V případě kvartérních kolektorů výslednou drenáž ovlivňuje i množství vody infiltrované z 

vodních toků. Modelová drenáž podzemní vody je v průběhu průměrného hydrologického roku 

relativně stabilní. K nejvyšší drenáži dochází v období leden – březen. I když v dubnu vychází 

podprůměrná dotace podzemní vody, drenáž vychází nadprůměrná (obr. 6-59). 

 

HGR 1140: 

 

Obrázek 6-60 HGR 1140 Doplňování přírodních zdrojů ze srážek a podloží v průměrném hydrologickém roce 

 

Nejvyšší dotace podzemní vody je transientním modelem stanovena pro období listopad - březen 

(maximum 1470 l/s v lednu, 3,8 násobek průměru), kdy je významně omezena evapotranspirace a 

dochází k dotaci podzemní vody vlivem nasycení připovrchové zóny při tání sněhu. Podprůměrná 

infiltrace vychází v období měsíců duben až říjen (obr. 6-60). 

Podzemní voda je v případě HGR 1140 doplňována nejen efektivní srážkovou infiltrací a drenáží 

podložních kolektorů, ale také infiltrací z vodních toků, přítokem ze zázemí rajonu a přetokem ze 

sousedních rajonů. V grafu v obrázku 6-61 je zobrazeno doplňování přírodních zdrojů ze srážek, 

podložních kolektorů a z přítoku ze zázemí rajonu včetně sousedních rajonů. 

 

Obrázek 6-61 HGR 1140 Doplňování přírodních zdrojů v průměrném hydrologickém roce 
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Suma průměrné dotace podzemní vody ze srážkové infiltrace na ploše HGR 1140 a průměrného 

přítoku přes hranice HGR ve stacionární simulaci vychází 500 l/s. V obdobích podprůměrné srážkové 

infiltrace významně převládá v dotaci HGR přítok ze zázemí (obr. 6-61). 

I v obdobích s minimální nebo nulovou dotací podzemní vody dochází k drenáži podzemní vody do 

toků. V případě kvartérních kolektorů výslednou drenáž ovlivňuje i množství vody infiltrované z 

vodních toků. 

Modelová drenáž podzemní vody je v průběhu průměrného hydrologického roku relativně stabilní. K 

nejvyšší drenáži dochází v období leden – březen. I když v dubnu již vychází podprůměrná dotace 

podzemní vody, drenáž vychází nadprůměrná (obr- 6-62). 

 

 

Obrázek 6-62 HGR 1140 Drenáž podzemní vody do vodních toků 

 

HGR 1160: 

Nejvyšší dotace podzemní vody je transientním modelem stanovena pro období listopad - březen 

(maximum 665 l/s v lednu, 3,8 násobek průměru), kdy je významně omezena evapotranspirace a 

dochází k dotaci podzemní vody vlivem sycení připovrchové zóny při tání sněhu. Podprůměrná 

infiltrace vychází v období měsíců duben až říjen (obr. 6-63). 

 

 

Obrázek 6-63 HGR 1160 Doplňování přírodních zdrojů ze srážek a podloží v průměrném hydrologickém roce 
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Obrázek 6-64 HGR 1160 Doplňování přírodních zdrojů v průměrném hydrologickém roce 

 

Podzemní voda je v případě HGR 1160 doplňována nejen efektivní srážkovou infiltrací a drenáží 

podložních kolektorů, ale také infiltrací z vodních toků, přítokem ze zázemí rajonu a přetokem ze 

sousedních rajonů. V grafu v obrázku 6-64 je zobrazeno doplňování přírodních zdrojů ze srážek, 

podložních kolektorů a z přítoku ze zázemí rajonu včetně sousedních rajonů. 

Suma průměrné dotace podzemní vody ze srážkové infiltrace na ploše HGR 1160 a průměrného 

přítoku přes hranice HGR 1160 ve stacionární simulaci vychází 275 l/s. V obdobích podprůměrné 

srážkové infiltrace významně převládá v dotaci HGR 1160 přítok ze zázemí (obr. 6-64). 

I v obdobích s minimální nebo nulovou dotací podzemní vody dochází k drenáži podzemní vody do 

toků. V případě kvartérních kolektorů výslednou drenáž ovlivňuje i množství vody infiltrované z 

vodních toků. 

Modelová drenáž podzemní vody je v průběhu průměrného hydrologického roku relativně stabilní. K 

nejvyšší drenáži dochází v období leden – březen. I když v dubnu již vychází podprůměrná dotace 

podzemní vody, drenáž vychází nadprůměrná (obr. 6-65). 

 

 

Obrázek 6-65 HGR 1160 Drenáž podzemní vody do vodních toků 

 

VARIANTNÍ SIMULACE VODOHOSPODÁŘSKÉHO VYUŽITÍ ÚZEMÍ 

V rámci modelových prací byly realizovány stacionární simulace, které zohledňovaly různé varianty 

velikostí odběrů podzemní vody z regionálního pohledu celého rozsahu modelového regionu 1a. 
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Prezentovány jsou 3 modelové varianty, na základě nichž je možné posoudit ovlivnění režimu 

proudění ve struktuře při zvýšení nebo naopak snížení odběrů: 

 Varianta blízké perspektivy - odběry na úrovni maxima dosaženého za roky 2008 až 2012 

z každého registrovaného odběrného místa v modelovém  regionu,  celkem 392 l/s. 

 Varianta plošného navýšení odběrů – navýšení všech odběrů o 15 %, celkem 408 l/s. 

 Varianta plošného snížení odběrů - snížení všech odběrů o 15 %, celkem 225 l/s. 

V tabulce 6-29 jsou uvedeny odběry podzemní vody simulované v modelových variantách v 

jednotlivých hydrogeologických rajonech. 

 

Tabulka 6-29 Simulované odběry podzemní vody v modelových variantách (l/s) 

varianta odběru R1a 1121 1122 1130 1140 1160 

průměr 2011 268 10 177 50 17 13 

blízká perspektiva 392 14 214 55 93 15 

plošné navýšení 408 10 200 58 119 15 

plošné snížení 225 9 147 43 15 11 

 

U modelových variant byla sledována absolutní a plošná změna hladiny podzemní vody vyvolaná 

rozdílnými odběry v porovnání se základní kalibrační variantou (simulace průměrných odběrů v roce 

2011). 

 

HGR 1121: Odběry podzemní vody v HGR 1121 jsou dlouhodobě na nízké úrovni. Odběr 10 l/s tvoří 

necelé půl procento celkových zdrojů podzemní vody ze srážek a podloží. Z hlediska celkové velikosti 

odběrů lze konstatovat, že zvýšení odběrů na úroveň varianty blízké perspektivy i plošného zvýšení 

odběrů ovlivní plošné i absolutní snížení hladiny podzemní vody minimálně. Simulace variantních 

scénářů prokázaly možné navýšení stávajících odběrů podzemní vody. 

Nejvýznamnější prostor pro zvyšování jímání, nebo realizaci nových odběrů podzemní vody, je v 

údolní terase Labe. Hlavním omezením v návrhu nových odběrů podzemní vody pro vodárenské účely 

může být její kvalita. 

 

HGR 1122: Rozsahem nejvýznamnější snížení je v HGR 1122, při simulaci modelového navýšení 

varianty blízké perspektivy odběrů, generováno v oblasti jímání z písníku Oplatil, kde byly odběry 

navýšeny z 60 l/s na 100 l/s.  V širším okolí písníku vychází pokles modelových hladin až o 1 m v 

porovnání se stavem v roce 2011. Většina čerpané podzemní vody je jímána na úkor drenáže do 

vodních toků (tab. 6-30). Plošně zasahuje snížení hladiny podzemní vody přes hranice HGR 1160 a 

severním směrem do povodí Pašátu. 

Při simulaci zvýšení odběrů o 15 % vychází největší snížení hladiny podzemní vody v oblasti odběru 

Hrobice, kde jsou simulované odběry zvýšeny ze 110 l/s na 127 l/s. Snížení hladiny podzemní vody v 

linii jímacích objektů přesahuje 2 m v porovnání s úrovní hladiny v roce 2011. Snížení hladiny 

podzemní vody vyznívá směrem k toku Labe. 

Modelové varianty odběrů podzemní vody byly zvoleny tak, aby umožnily posoudit vliv změny 

odběrů (v rozsahu pravděpodobných scénářů) na režim proudění podzemní vody v oblasti 
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hydrogeologického rajonu 1122. Z hlediska celkové velikosti odběrů lze konstatovat, že zvýšení 

odběrů na úroveň varianty blízké perspektivy i plošného zvýšení odběrů ovlivní plošné i absolutní 

snížení hladiny podzemní vody. Většina jímaného množství podzemní vody je infiltrována z 

povrchových vodních toků a možnosti navyšování odběrů jsou závislé zejména na reálné kolmataci 

jejich břehů a dna a propustnosti kvartérních sedimentů v prostoru mezi vodními toky a jímacími 

objekty. 

Variantní simulace nezohledňují lokální situaci ani lokální vodohospodářské potřeby v jednotlivých 

jímacích územích posuzují a HGR 1122 jako celek. 

 

Tabulka 6-30 Modelové bilance v HGR 1122 pro simulované varianty odběrů 

 2011 2008 

-2012 

15UP 15 

DOWN 

 2011 2008 

-2012 

15UP 15 

DOWN 

PŘÍTOK [l/s] [l/s] [l/s] [l/s] ODTOK [l/s] [l/s] [l/s] [l/s] 

infiltrace ze srážek a podloží 254 254 254 254 odběry 177 214 200 147 

infiltrace z toků 176 178 178 176 drenáž do toků 346 309 324 374 

Přítok z HGR 1121 40 39 41 40 Odtok do HGR 1121 18 19 18 18 

Přítok z HGR 1140 11 11 11 10 Odtok do HGR 1140 15 16 16 15 

Přítok z HGR 1160 11 10 11 11 Odtok do HGR 1160 3 3 3 3 

přítok ze zázemí 85 84 84 86 odtok do zázemí 14 13 13 15 

PŘÍTOK - CELKEM 576 576 578 576 ODTOK - CELKEM 573 574 575 573 

 

 

HGR 1130: Celkové odběry podzemní vody z mělkého kvartérního kolektoru v HGR 1130 jsou v 

posledních letech stálé a pohybují se na úrovni 50 l/s. Při simulaci maximálních ročních odběrů z let 

2008-2012 byl simulovaný odběr VAK Pardubice-Nemošice zvýšen na 44 l/s. Dlouhodobý nárůst 

čerpaného množství o 4 l/s vyvolá pokles hladiny až 1 m, při simulaci 15% navýšení odběru (na 46,5 

l/s) snížení hladiny podzemní vody 1 m mírně přesahuje. 

Vlivem výrazného odběru VHB 420691 BČOV Pardubice Režim II. - snižování hladiny realizovaného 

v HGR 1140 vychází ve variantách blízké perspektivy a 15% navýšení odběrů nižší dotace povrchové 

vody z vodních toků. Infiltrovaná voda z Labe proudí směrem k odběrům v HGR 1140. 

V hydrogeologickém rajonu je pro vodárenské účely využito jímání VAK Pardubice-Nemošice. 

Ostatní odběry slouží pro zásobování technických provozů a většinou nepřesahují 1 l/s. 

Z bilančního hlediska je v HGR 1130 prostor pro zvyšování odběrů podzemní vody. V horních 

terasách jsou kvartérní sedimenty charakterizované nižší transmisivitou a omezenou dotací podzemní 

vody z podložních kolektorů a i menší odběry vyvolají plošně i z hlediska poklesu hladiny větší 

snížení než je tomu u odběrů v údolní terase Labe. Případné zvyšování odběrů, nebo plánování odběrů 

podzemní vody by se mělo soustředit do údolní kvartérní terasy Labe (s přihlédnutím na kvalitu 

podzemní vody). 

 
Tabulka 6-31 Modelové bilance v HGR 1130 pro simulované varianty odběrů 

 2011 2008 

-2012 

15UP 15 

DOWN 

 2011 2008 

-2012 

15UP 15 

DOWN 

PŘÍTOK [l/s] [l/s] [l/s] [l/s] ODTOK [l/s] [l/s] [l/s] [l/s] 

infiltrace ze srážek a podloží 441 441 441 441 odběry 50 55 58 43 

infiltrace z toků 56 45 44 52 drenáž do toků 534 520 515 538 

Přítok z HGR 1140 0 0 0 0 Odtok do HGR 1140 5 5 5 5 

přítok ze zázemí 136 136 136 136 odtok do zázemí 44 44 44 44 

PŘÍTOK - CELKEM 633 622 621 629 ODTOK - CELKEM 634 623 622 630 
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HGR 1140: Nárůst z celkových odběrů 17 l/s simulovaných ve variantě průměrných odběrů na 93 l/s 

simulovaných ve variantě blízké perspektivy (maxima z let 2008-2012) jsou způsobeny zahájením 

odběrů VHB 420691 BČOV  Pardubice Režim II. - snižování hladiny, který v roce 2012  průměrně 

dosahoval 87 l/s. Průměrné čerpané množství 87 l/s způsobí snížení hladiny podzemní vody 

přesahující 3 m. Plošně dojde ke snížení hladiny podzemní vody zejména severním směrem k 

hranicím s HGR 1122. Změna infiltrace povrchové vody z nadjezí Srnojedského jezu směrem k 

realizovaným odběrům způsobí podle výsledku simulace i snížení hladiny podzemní vody na levém 

břehu Labe. 

Zvýšení odběru způsobí pokles drenáže podzemní vody do toků o cca 50 l/s a naopak zvýšení 

infiltrace z Labe a jeho slepých ramen o cca 30 l/s. 

Ve variantě plošného 15% zvýšení odběrů simulované odběry v oblasti BČOV Pardubice přesahují 

100 l/s. Zvýšení odběrů způsobí zvýšení dotace podzemní vody z Labe o cca 20 l/s v porovnání s 

variantou blízké perspektivy. Snížení hladiny podzemní vody přesahuje 4 m. 

Modelové varianty odběrů podzemní vody byly zvoleny tak, aby umožnily posoudit vliv změny 

odběrů (v rozsahu pravděpodobných scénářů) na režim proudění podzemní vody v oblasti rajonu 1140. 

Do roku 2012 nedocházelo v HGR 1140 k odběrům podzemní vody pro vodárenské využití. 

Realizované odběry v HGR 1140 většinou nepřesahují 1 l/s (s výjimkou odběrů v oblasti BČOV 

Pardubice). Z bilančního hlediska je v HGR 1140 prostor pro zvyšování odběrů podzemní vody. 

Hlavním omezením jímání podzemní vody pro vodárenské účely může být její kvalita. 

 

Tabulka 6-32 Modelové bilance v HGR 1140 pro simulované varianty odběrů 

 2011 2008 

-2012 

15UP 15 

DOWN 

 2011 2008 

-2012 

15UP 15 

DOWN 

PŘÍTOK [l/s] [l/s] [l/s] [l/s] ODTOK [l/s] [l/s] [l/s] [l/s] 

infiltrace ze srážek a podloží 384 384 384 384 odběry 17 93 119 15 

infiltrace z toků 133 163 180 132 drenáž do toků 602 556 547 604 

Přítok z HGR 1122 15 16 16 15 Odtok do HGR 1122 11 11 11 10 

Přítok z HGR 1130 5 5 5 5 Odtok do HGR 1130 0 0 0 0 

Přítok z HGR 1160 4 4 4 4 Odtok do HGR 1160 1 1 1 1 

přítok ze zázemí 100 100 100 100 odtok do zázemí 12 12 12 12 

PŘÍTOK - CELKEM 641 671 689 640 ODTOK - CELKEM 642 672 690 641 

 

HGR 1160: Celkové odběry podzemní vody z mělké kvartérní zvodně v HGR 1160 jsou v posledních 

letech stálé a pohybují se na úrovni 13 l/s. Při simulaci maximálních ročních odběrů z let 2008-2012 a 

plošného zvýšení o 15 % byl simulovaný odběr VHB 410353 (Chlumec, Třesice) zvýšen na 11,5 l/s 

resp. 12 l/s. Dlouhodobý nárůst čerpaného množství by podle výsledků modelu vyvolal pokles hladiny 

maximálně do 1,5 m oproti současnému stavu. Vlivem zvýšení odběrů dojde k lokálním změnám v 

proudění podzemní vody. 

V HGR 1160 většina odběrů podzemní vody nepřesahuje 1 l/s a slouží zejména pro zásobování 

technických provozů, variantní zvýšení odběrů nevyvolá změny v regionálních poměrech proudění 

podzemní vody. 

Z bilančního hlediska je v HGR 1160 prostor pro zvyšování odběrů podzemní vody. V horních 

kvartérních terasách jsou kvartérní sedimenty charakterizované nižší transmisivitou a omezenou dotací 

podzemní vody z podložních kolektorů, menší odběry  podzemní vody vyvolají plošně i z hlediska 
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poklesu hladiny větší snížení než je tomu u odběrů v údolní kvartérní terasy Labe v sousedních 

rajonech. Variantní simulace nezohledňují lokální situaci ani lokální vodohospodářské potřeby. 

 

 

Obrázek 6-66 HGR 1121 hydraulická vodivost 
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Obrázek 6-67 HGR 1121 izolinie hladiny podzemní vody – bez odběrů 
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Obrázek 6-68 HGR 1121 izolinie hladiny podzemní vody a její snížení při simulovaných odběrech 
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Obrázek 6-69 HGR 1122 hydraulická vodivost 

 

Obrázek 6-70 HGR 1122 izolinie hladiny podzemní vody – bez odběrů 
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Obrázek 6-71 HGR 1122 izolinie hladiny podzemní vody a její snížení při simulovaných odběrech 
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Obrázek 6-72 HGR 1130 hydraulická vodivost 
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Obrázek 6-73 HGR 1130 izolinie hladiny podzemní vody a její snížení při simulovaných odběrech 
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Obrázek 6-74 HGR 1140 hydraulická vodivost 

 

 

Obrázek 6-75 HGR 1140 izolinie hladiny podzemní vody – bez odběrů 
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Obrázek 6-76 HGR 1140 izolinie hladiny podzemní vody a její snížení při simulovaných odběrech 
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Obrázek 6-77 HGR 1160 hydraulická vodivost 

 

 

Obrázek 6-78 HGR 1160 izolinie hladiny podzemní vody – bez odběrů 
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Obrázek 6-79 HGR 1160 izolinie hladiny podzemní vody a její snížení při simulovaných odběrech 
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7. KVALITATIVNÍ STAV ÚTVARŮ PODZEMNÍCH 

VOD 

7.1. ÚPRAVÁRENSKÁ HLEDISKA VYUŽITÍ PODZEMNÍCH VOD 

UPRAVITELNOST PODZEMNÍ VODY NA VODU PITNOU 

Pro potřeby regionálního hodnocení bilancovaných hydrogeologických rajonů, případně oblastí byly 

jako vstupní informace využity existující výsledky chemických analýz převážně z jednorázových 

odběrů podzemní vody z archivu ČGS do roku 2013, dále analýzy z pramenů ČHMÚ, výsledky analýz 

z pramenů a nových vrtů provedených v rámci projektu za období 2013 a 2015. Hodnocení 

upravitelnosti podzemních vod na vodu pitnou bylo provedeno dle vyhlášky č. 120 ze dne 29. dubna 

2011, 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 (kategorie upravitelnosti v tab. 7-1). 

Hodnoceny byly všechny složky dle vyhlášky č. 120/2011 Sb. 

 

Tabulka 7-1 Kategorie upravitelnosti dle vyhlášky č. 120/2011 Sb.  

Kategorie upravitelnosti Typy úprav 

A1 

Úprava surové vody s koncovou dezinfekcí pro odstranění sloučenin a prvků, které mohou mít 

vliv na její další použití a to zvláště snížení agresivity vůči materiálům rozvodného systému 

včetně domovních instalací (chemické nebo mechanické odkyselení), dále odstranění pachu a 

plynných složek provzdušňováním. Prostá filtrace pro odstranění nerozpuštěných látek a zvýšení 

jakosti. 

A2 

Surová voda vyžaduje jednodušší úpravu, např. koagulační filtraci, jednostupňové 

odželezňování, odmanganování nebo infiltraci, pomalou biologickou filtraci, úpravu v 

horninovém prostředí a to vše s koncovou dezinfekcí. Pro zlepšení vlastností je vhodná 

stabilizace vody. 

A3 

Úprava surové vody vyžaduje dvou či vícestupňovou úpravu čiřením, oxidací, odželezňováním 

a odmanganováním s koncovou dezinfekcí popř. jejich kombinaci. Mezi další vhodné procesy se 

řadí např. využívání ozónu, aktivního uhlí, pomocných flokulantů, flotace. Ekonomicky 

náročnější postupy technicky zdůvodněné (např. sorpce na speciálních materiálech, iontová 

výměna, membránové postupy) se použijí mimořádně. 

>A3 

Vodu této jakosti lze výjimečně odebírat pro výrobu pitné vody s udělením výjimky příslušným 

krajským úřadem. Pro úpravu na vodu pitnou se musí použít technologicky náročné postupy 

spočívající v kombinaci typů úprav uvedených pro kategorii A3, při čemž je nutné zajistit 

stabilní kvalitu vyráběné pitné vody podle vyhlášky č. 252/2004 Sb. Přednostním řešením v 

těchto případech je však eliminace příčin znečištění anebo vyhledání nového zdroje vody. 

 

Z hodnocení upravitelnosti podzemních vod v bilancovaných rajonech byly vyřazeny všechny analýzy 

starší roku 1960. V každém rajonu (regionu, oblasti) byly zkonstruovány účelové mapy pro každý 

jednotlivý významnější kolektor samostatně, plus pro připovrchovou zónu. V kvartérních rajonech se 

mapy kvartérního kolektoru a připovrchové zóny liší minimálně, je proto uvedena pouze mapa 

s vrstvou kvartéru doplněná vrty indikujícími znečištění. 

Počet relevantních analýz podzemní vody je uveden v kapitole 4.4. Hydrochemie - Tabulka 4-11. 

 

Tak jako v základních rajonech i v kvartérních rajonech byla zpracována připovrchová zóna pro 

úplnost a pro zobrazení lokálního znečištění. Výsledky se však od kvartérního kolektoru liší 

minimálně, připovrchová zóna zde v textu proto není popsána, je však zobrazena na obrázku 7-2. 
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Obecně v regionu R1a převládá kategorie A3, často se vyskytuje i nejhorší kategorie >A3 a ještě 

častěji se objevuje příznivá kategorie A2. Kategorie A1 se objevuje ojediněle. V kvartérních 

sedimentech jsou často vysoké koncentrace Fe a případně Mn, které nejčastěji způsobují zařazení do 

vyšší kategorie. Projevují se zde také všechny povrchové znečišťující faktory, zejména zemědělství a 

průmysl. Často se tedy objevují zvýšené hodnoty NO3, NH4, CHSKMn, SO4, ropných látek i těžkých 

kovů. 

Podzemní voda nejlepší kategorie A1 je na S a JZ od Hradce Králové (Urbanice a Předměřice n. L.). 

Nejvýznamnější jímací území Hrobice-Čeperka má (překvapivě) nejhorší kategorii >A3 vlivem 

vysokému obsahu Fe – pro zásobování pitnou vodou pro aglomeraci Pardubic se proto používá 

odželeznění. 

Hlavní oblasti znečištění (uvedené v mapě připovrchové zóny na obr. 7-2) souvisí s průmyslovými 

oblastmi, zejména Chvaletice, Pardubice, Hradec Králové, Jaroměř, Smiřice. 



 

 

Obrázek 7-1 Upravitelnost podzemní vody kvartérního kolektoru v regionu R1a ( HGR 1121, 1122, 1130, 1140, 1160). 



 

Obrázek 7-2 Upravitelnost podzemní vody připovrchové zóny v regionu R1a ( HGR 1121, 1122, 1130, 1140, 1160) a indikace znečištění 
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7.2. VÝVOJ KVALITY PODZEMNÍ VODY 

Ve východní části labského kvartéru se nachází 15 vrtů s reprezentativními časovými řadami 

chemického složení vody kvartérního kolektoru. Odběry byly prováděny dvakrát ročně od roku1991, 

2009 nebo 2008. Přehled vrtů je uveden v tabulce 7-2 a na obrázku 7-3, grafy koncentrací vybraných 

prvků jsou na obrázcích 7-4. 

 

Obrázek 7-3. Lokalizace objektů s časovými řadami chemických analýz 

 

Tabulka 7-2 Přehled objektů s časovými řadami chemických analýz 

HGR GDO X Y Z název vrtu ČHMÚ kolektor hloubka lokalizace 

1121 235867 -632333 -1024292 260.85 V-18 VP 0018 Q 11.2 Heřmanice 

1121 98215 -625245 -1023664 270.21 V-22 VP 0022 Q 10.4 Česká Skalice (Zájezd 

u Č. S.) 

1121 235873 -629385 -1028296 253.08 V-31 VP 0031 Q 4.7 Rychnovek 

1121 237665 -639880 -1035740 237.5 HV-93 VP 0093 Q 6 Skalička 

1122 241540 -646420 -1048340 225.84 304 VP 0304 Q 7.8 Libišany 

1122 241952 -645265 -1045352 227.42 V-8 VP 0314 Q 8.5 Březhrad 

1122 246316 -647250 -1053600 222.57 321 VP 0321 Q 12 Stéblová 

1130 269470 -643230 -1067830 232.98 V-265 VP 0265 Q 7.2 Tuněchody 

1130 271560 -635590 -1071170 246.96 V-261 VP 0261 Q 7.2 Čaňkovice (Blížňovice) 

1130 285379 -626790 -1069260 246.41 RADH-210 VP 0210 Q 8.6 Radhošť 

1140 239900 -667874 -1056261 206.63 341 VP 0341 Q 6.7 Kladruby nad Labem 

1140 246320 -654022 -1058140 213.33 326 VP 0326 Q 8.3 Rybitví (Černá u 

Bohdanče) 

1140 262298 -668498 -1057723 204.22 342 VP 0342 Q 8.5 Řečany nad Labem 

1160 627145 -669508 -1049174 210.21 V-421 VP 0421 Q 7 Pamětník 

1160 627151 -663643 -1040162 222.78 V-418 VP 0418 Q 6.4 Měník 
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V HGR 1121 jsou 4 vrty s časovými řadami chemických analýz (obr. 7-4). Vzorky byly odebírány 

dvakrát ročně od roku 2009 v případě vrtu V-31 (VP0031) od roku 1991. Celková mineralizace ve 

vrtu V-31 se pohybuje mezi 0,35 a 0,40mg/l, v ostatních vrtech je vyšší – 0,8 až 1,0 g/l. Vrt V-18 je 

jako jediný zcela bez dusičnanů, ve vrtu V-22 (VP0022) se koncentrace dusičnanů pohybují pod 

limitem pro pitné účely– okolo 30 mg/l. Ve vrtu V-31 dusičnany klesají z více než 100 mg/l na 

přibližně 50 mg/l, od roku 2005 ale znovu stoupají na současných 80 mg/l. V HV-93 (VP0093) 

koncentrace NO3 dosahují i více než 150 mg/l. Většina časových řad je krátká pouze několik let a 

celkově se v rajonu nedá vysledovat jednoznačný trend poklesu/vzrůstu koncentrací hlavních 

makrosložek.  
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Obrázek 7-4 Časové řady s proloženými regresními přímkami koncentrací Cl, NO3 a SO4 a celkové mineralizace 

(TDS) v HGR 1121 

 

V HGR 1122 jsou 3 vrty s časovými řadami chemických analýz (obr. 7-5), vzorky byly odebírány 

dvakrát ročně od roku 2009, v případě vrtu V-8 (VP0314) od roku 1991. Celková mineralizace se 

pohybuje mezi 0,7 až 0,9 g/l. Koncentrace dusičnanů ve vrtu VP 0321 je pod mezí detekce, ve vrtu VP 

0304 dusičnany výrazně kolísají mezi nulou a více než 50 mg/l. Ve vrtu V-8 všechny složky mírně 

klesají včetně dusičnanů (z více než 50 mg/l na 40 mg/l). Celkově se v rajonu nedá vysledovat 

jednoznačný trend poklesu/vzrůstu koncentrací hlavních makrosložek. 

 



Rebilance zásob podzemních vod                                                                        ID EIS 10051606-SFŽP 

156 

 

 

Obrázek 7-5 Časové řady s proloženými regresními přímkami koncentrací Cl, NO3 a SO4 a celkové mineralizace 

(TDS) v HGR 1122 

 

V HGR 1130 jsou k dispozici 3 vrty s časovými řadami chemických analýz (obr. 7-6), vzorky byly 

odebírány dvakrát ročně od roku 1991. Celková mineralizace je vysoká – od 0,8 po 1,1 g/l. 

Koncentrace dusičnanů je nejvyšší ve vrtu V-265 (VP0265) – okolo 70 mg/l a v čase se nemění. 

V ostatních dvou vrtech jsou dusičnany nízké, ve vrtu RADH-210 (VP0210) postupně stoupají a 

přibližují se k hranici 50 mg/l. Celkově se v rajonu nedá vysledovat jednoznačný trend 

poklesu/vzrůstu koncentrací hlavních makrosložek. 
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Obrázek 7-6 Časové řady s proloženými regresními přímkami koncentrací Cl, NO3 a SO4 a celkové mineralizace 

(TDS) v HGR 1130 

 

V HGR 1140 je k dispozici 3 vrty s časovými řadami chemických analýz (obr. 7-7), vzorky byly 

odebírány dvakrát ročně od roku 1991. Celková mineralizace je vysoká – od 0,8 po 1,5 g/l. Ve všech 

vrtech je patrný pokles koncentrací síranů, v případě vrtů VP0341 a VP0342 jde o velmi výrazný 

pokles. Dusičnany se ve vrtech VP0341 a VP0326 pohybují kolem 40 mg/l bez zřejmého trendu. 
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 Obrázek 7-7 Časové řady s proloženými regresními přímkami koncentrací Cl, NO3 a SO4 a celkové mineralizace 

(TDS) v HGR 1140 

 

V HGR 1160 se nachází dva vrty s časovými řadami chemických analýz (obr. 7-8). Vzorky byly 

odebírány dvakrát ročně od roku 2009 (v případě vrtu V-421 (VP0421) předcházela jedna analýza 

v roce 1991). Celková mineralizace je nízká ve vrtu V-421 (0,23 g/l) a vysoká ve vrtu V-418 

(VP0418) 0,8-0,9 g/l. Ve vrtu V-421 je patrný výrazný pokles koncentrací všech složek od roku 1991, 

jedná se však pouze o jedinou analýzu z roku 1991. Celkově se v rajonu nedá vysledovat jednoznačný 

trend poklesu/vzrůstu koncentrací hlavních makrosložek. 
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Obrázek 7-8 Časové řady s proloženými regresními přímkami koncentrací Cl, NO3 a SO4 a celkové mineralizace 

(TDS) v HGR 1160. 

 

. 
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8. OCHRANA PŘÍRODNÍCH EKOSYSTÉMŮ 

AOPK ČR zpracovala „Vrstvy biotopů s vazbou na vodu v rozsahu detailně hodnocených rajonů + 

buffer 500 m včetně výběru prioritních území s cennými ekosystémy“, na základě metodiky Lustyk – 

Guth (2014).  

Materiál obsahuje několik vrstev zahrnujících a) vrstvu biotopů vázaných na vodu, b) vrstvu všech 

maloplošných zvláště chráněných území (MZCHÚ) a tabulku citací předmětů ochrany, c) vrstvu 

evropsky významných lokalit (EVL) a ptačích oblastí (PO) včetně identifikace těch s předmětem 

ochrany vázaným na vodu, d) vrstvu MZCHÚ s vazbou na podzemní vodu, a e) prioritní území v péči 

AOPK ČR s cennými ekosystémy k podrobnějšímu zpracování.  

 

 

Obrázek 8-1 Vodní biotopy, maloplošná zvláště chráněná území (MZCHÚ), evropsky významné lokality (EVL) a 

ptačí oblasti (PO) v jižní části regionu R1a. 

 

AOPK ČR spravuje 24 CHKO (včetně PR a PP ležících na jejich území) a dále NPR a NPP mimo 

území národních parků a vojenských újezdů. Z těchto lokalit, ležících zároveň v zájmovém území, 

bylo po odborném posouzení vybráno 48 lokalit, které byly identifikovány jako prioritní z hlediska 

jejich vazby na podzemní vodu.  

Všechny lokality s vazbou na podzemní vodu jsou potenciálně ohroženy změnami vodního režimu a je 

nutné je v hydrogeologických modelech zohlednit. Obecně lze konstatovat, že rizikový rozsah změny 

vodního režimu je různý pro jednotlivé biotopy. Komplexní studii, v jakém rozsahu se mají pohybovat 
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optimální parametry vodního režimu jednotlivých biotopů, nemá AOPK ČR k dispozici a vznik takové 

studie by byl velmi žádoucí.  

Vybrané prioritní lokality jsou takové, u kterých je známé nebo předpokládané výraznější přímé 

ohrožení vodního režimu antropogenními činnostmi. Na těchto lokalitách by bylo vhodné zpracovat 

detailnější hydrogeologický průzkum resp. je podrobit hlubším hydrogeologickým analýzám, zjistit 

optimální parametry vodního režimu konkrétně pro tato území. MZCHÚ byla vybrána jednotlivými 

regionálními pracovišti AOPK ČR v rámci jejich územní působnosti. Platí, že MZCHÚ kategorií PR a 

PP jsou prioritní z regionálního hlediska, zatímco z národního hlediska jsou prioritní MZCHÚ 

kategorií NPR a NPP.  

V regionu R1a je evidováno celkem 690 vodních biotopů (viz obrázek 8-1), seznam maloplošných 

zvláště chráněných území, evropsky významných lokalit, ptačích oblastí je uveden i v tab. 8-1 a 8-2. 

Nejsou zde vybrané prioritní lokality. 

 

Tabulka 8-1 Seznam evropsky významných lokalit (EVL) v jižní části regionu R1a 

SITECODE KAT NAZEV ROZL PO_vodni PO_habitat PO_druh 

CZ0524049 EVL Orlice a Labe 2683,18 ano  3150, 3260, 6410, 6430, 91E0, 91F0  1037, 1130, 1355 

CZ0533309 EVL Pardubice 2,2371       

CZ0533316 EVL Uhersko 81,1644       

CZ0534052 EVL Dolní Chrudimka 65,5817 ano   1037 

SITECODE – mezinárodní kód; EVL či PO používaný v rámci soustavy NATURA 2000  

PO – ptačí oblast  

PO_vodni – uvádí, zda je v dané EVL předmět ochrany vázaný na vodu  

PO_habitat – uvádí, které habitaty jsou předmětem ochrany EVL  

PO_druh – uvádí, které druhy jsou předmětem ochrany EVL či PO  

 

Tabulka 8-2 Seznam maloplošných zvláště chráněných území (MZCHÚ) v jižní části regionu R1a 

KOD KAT NAZEV ROZL ROZL_BIOT PROCENTO Organ_OP 

678 PP Labské rameno Votoka 5,1207 4,2705 83,4 krajský úřad 

680 PP Meandry Struhy 40,3259 35,5248 88,09 krajský úřad 

678 OP Labské rameno Votoka 22,3641 0,514 2,3 krajský úřad 

721 PP Labiště pod Opočínkem 2,6722 2,2591 84,54 krajský úřad 

727 PP Přesyp u Malolánského 2,5606 0 0 krajský úřad 

729 OP Mělické labiště 6,5503 0,8857 13,52 krajský úřad 

729 PP Mělické labiště 2,9098 2,8106 96,59 krajský úřad 

775 OP Nemošická stráň 2,0357 0 0 krajský úřad 

775 PP Nemošická stráň 5,8391 0 0 krajský úřad 

2408 PR Bažantnice v Uhersku 20,5123 0,2493 1,22 krajský úřad 

5713 OP Vesecký kopec 1,2687 0 0 krajský úřad 

5713 PP Vesecký kopec 0,6917 0 0 krajský úřad 

KOD – číselný kód, pod kterým je MZCHÚ vedeno v ÚSOP (Digitálním registru Ústředního seznamu ochrany přírody). 

KAT – kategorie MZCHÚ: OP-ochranné pásmo, PR-přírodní rezervace, NPR-národní přírodní rezervace, NPP-národní 

přírodní památka, PP-přírodní památka  
Rozloha biotopu - uvádí souhrnně rozlohu biotopů s vazbou na podzemní vodu v hektarech, procento - jejich souhrnné plošné 

procentuální zastoupení v daném území. 
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8.1. POPIS JEDNOTLIVÝCH CHRÁNĚNÝCH ÚZEMÍ 

Následuje stručný popis jednotlivých chráněných území (MZCHÚ, EVL a PO) s vazbou na vodu nebo 

význačných z geologického hlediska (např. výchozy jednotlivých kolektorů apod.) z veřejně 

dostupných zdrojů uvedených u každé lokality. 

 

Severní část regionu R1a - HGR 1121 a 1122: 

 

STARÁ METUJE 

 

Obrázek 8-2 PP Stará Metuje 

(foto: Tomáš Merta 2016 CC-BY-SA-4.0) 

 

EVL a PP Stará Metuje je přírodní památka ev. č. 5936 poblíž Jaroměře (části Starý Ples a Josefov 

(Jaroměř)). Oblast spravuje Krajský úřad Královéhradeckého kraje. Území přírodní památky je 

zároveň Evropsky významnou lokalitou soustavy Natura 2000 CZ0523288 Stará Metuje. Byla 

vyhlášena 15. 4. 2005. PP tvoří meandrující říční rameno Metuje a navazující niva mezi obcemi 

Šestajovice, Rychnovek a Jaroměř s výměrou 21,84 ha, v nadmořské výšce 257 – 249 m. 

Hlavním předmětem ochrany je podpora a stabilizace populace evropsky významného a silně 

ohroženého živočišného druhu - klínatky rohaté (Ophiogomphus cecilia) včetně aktivní ochrany 

biotopu s cílem zajistit vhodnými formami ochrany vodního toku stabilitu biotopu a podpořit další 

šíření druhu na lokalitě. To znamená ochranu a zlepšení hydromorfologických parametrů toku a 

navazující nivy. Nezhoršení fyzikálně – chemických vlastností vody a hydrologických poměrů v toku 

Metuje, říčním ramenu a navazující nivě. Na lokalitě byly nalezeny 3 druhy rostlin zařazených do 

Červeného seznamu z roku 2000: lakušník vzplývavý (Batrachium fluitans), oman vrbolistý (Inula 

salicina), hrušeň polnička (Pyrus pyraster Burgsdorf). 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/79/PP_Star%C3%A1_Metuje_2.jpg
https://cs.wikipedia.org/wiki/P%C5%99%C3%ADrodn%C3%AD_pam%C3%A1tka
https://cs.wikipedia.org/wiki/Jarom%C4%9B%C5%99
https://cs.wikipedia.org/wiki/Star%C3%BD_Ples
https://cs.wikipedia.org/wiki/Josefov_(Jarom%C4%9B%C5%99)
https://cs.wikipedia.org/wiki/Josefov_(Jarom%C4%9B%C5%99)
https://cs.wikipedia.org/wiki/Kr%C3%A1lov%C3%A9hradeck%C3%BD_kraj
https://cs.wikipedia.org/wiki/Kl%C3%ADnatka_rohat%C3%A1
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Geologie a pedologie – jedná de o erozní kotlinu na slínovcích, jílovcích a spongilitech spodního a 

středního turonu a svrchního turonu aţ koniaku, s plestocenními říčními štěrky a písky, eolickými 

písky a sprašemi. 

Hydrologie – Lokalita je tvořena starým ramenem řeky Metuje s názvem Stará Metuje. Dříve, než se 

provedlo zásahem do krajiny vybagrování nového koryta a odvedení řeky v regulovaném řečišti do 

Labe, se jednalo o hlavní řečiště toku Metuje. V současné době tvoří Stará Metuje odlehčovací kanál s 

přírodě blízkými parametry. Je situován mezi 1,2 – 6,1 říčním kilometrem Metuje. Délka toku Staré 

Metuje je 6,75 km. Číslo hydrologického pořadí je 1-01-03-061. 

Přírodní památka Stará Metuje představuje původní koryto toku Metuje s navazující nivou v místech 

se zachovalými meandry o délce 6,750 km. Ve stávající nivě bylo na začátku minulého století za 

Rakouska – Uherska vybudováno nové koryto toku (současný stav toku Metuje), které sloužilo k 

odvodnění zaplavované bažinaté nivy. Na stávajících loukách byl následně vybudován systém 

hrazených kanálů, který umožňoval dle potřeby zavlažování, nebo odvodňování lučních porostů. 

Uvedený systém částečně fungoval do roku 1989. V souvislosti se vznikem „Ornitologického parku 

Josefovské louky“ dochází v současné době ke snaze obnovit funkčnost kanálů, aby bylo možné 

dotovat vodou nově budované tůně a zaplavované louky v prostoru zamýšleného ornitologického 

parku. 

(http://www.kr-kralovehradecky.cz/assets/krajsky-urad/ziv-prostredi-zemedelstvi/aktuality/ochrana-

prirody/PP_Stara_Metuje.pdf; https://cs.wikipedia.org/wiki/Star%C3%A1_Metuje) 

 

TROTINA 

 

Obrázek 8-3 Říčka Trotina 

(foto Tomáš Merta 2016 CC-BY-SA-4.0) 

 

PP Trotina je staré rameno Labe na soutoku s říčkou Trotinou severovýchodně od obce Lochenice. 

Kód 823, vyhlášeno roku 1983, 238-240 m n.m. 

http://www.kr-kralovehradecky.cz/assets/krajsky-urad/ziv-prostredi-zemedelstvi/aktuality/ochrana-prirody/PP_Stara_Metuje.pdf
http://www.kr-kralovehradecky.cz/assets/krajsky-urad/ziv-prostredi-zemedelstvi/aktuality/ochrana-prirody/PP_Stara_Metuje.pdf
https://cs.wikipedia.org/wiki/Star%C3%A1_Metuje
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/4b/Trotina_2.jpg
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Předmět ochrany: Zachovalý zbytek starého říčního koryta na soutoku Labe a Trotinky s původními 

břehovými porosty a vodním rostlinstvem. Na části břehu je přirozený lužní les. Vodní rameno je 

bohaté na vodní rostliny (stulík žlutý). Husté břehové křoviny (dub, topol, olše, vrba, jilm) jsou 

útočištěm drobné zvěře a zpěvného ptactva 

Podkladem jsou holocenní písčitohlinité říční (inundační) usazeniny, s pokryvem fluvizemě typické. 

Na západním okraji u železniční tratě se na spraši vyvinula i hnědozem typická. 

Zbytky mrtvého ramene jsou důležitým biotopem vodního a mokřadního ptactva. Hnízdí zde chráněné 

druhy: ledňáček říční (Alcedo atthis), moudivláček lužní (Remiz pendulinus), za potravou sem zalétá 

moták pochop (Circus aeruginosus), krahujec obecný (Accipiter nisus), běžná je užovka obojková 

(Natrix natrix). 

(http://drusop.nature.cz/; http://web.archive.org/web/20090124120245/http://gis.kr-

kralovehradecky.cz/file/projekty/ochrana_prirody/priloha_1.pdf) 

 

PILETICKÝ A LIBRANTICKÝ POTOK 

 

Obrázek 8-4 Piletický potok 

(foto Tomáš Merta 2016 CC-BY-SA-4.0) 

 

EVL a PP Piletický a Librantický potok (kód 5936, EVL 5520) vyhlášeno 2013, jedná se o potok na 

území obce Černilov v 235-242 m n.m. 

Předmět ochrany: Prostřednictvím přiměřeného managementu zachovat stávající charakter biotopu. 

Vhodnými zásahy a hospodařením na vodoteči, okolních travních porostech a ostatních zahrnutých 

pozemcích zajistit stabilitu populace evropsky významného živočišného druhu - šidélka ozdobného a 

podpořit další šíření druhu na lokalitě 

(http://drusop.nature.cz/) 

 

http://drusop.nature.cz/
http://web.archive.org/web/20090124120245/http:/gis.kr-kralovehradecky.cz/file/projekty/ochrana_prirody/priloha_1.pdf
http://web.archive.org/web/20090124120245/http:/gis.kr-kralovehradecky.cz/file/projekty/ochrana_prirody/priloha_1.pdf
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:PP_Piletick%C3%BD_a_Librantick%C3%BD_potok_2.jpg
http://drusop.nature.cz/
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Jižní část regionu R1a - HGR 1130, 1140 a 1160: 

 

ORLICE A LABE 

 

Obrázek 8-5 Ústí Orlice do Labe 

(foto PavelR 2007 CC-BY-SA-3.0) 

 

EVL Orlice a Labe (kód 2926, CZ052049) byla vyhlášena roku 2008, 214 - 295 m n. m., jde o nivu 

toku Orlice od Malšovic až po soutok Divoké a Tiché Orlice, Divoká Orlice až po Doudleby nad 

Orlicí, Tichá Orlice až po Choceň. Tok Labe od Sezemic po soutok s Orlicí v Hradci Králové. 

Předmět ochrany jsou smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy; otevřené 

trávníky kontinentálních dun s paličkovcem a psinečkem; přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací 

typu Magnopotamion nebo Hydrocharition; nížinné až horské vodní toky s vegetací svazů 

Ranunculion fluitantis a Callitricho-Batrachion; bezkolencové louky na vápnitých, rašelinných nebo 

hlinito-jílovitých půdách; vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až 

alpínského stupně; extenzivní sečené louky nížin až podhůří; smíšené lužní lesy s dubem letním, 

jilmem vazem, jilmem habrolistým, jasanem ztepilým nebo jasanem úzkolistým podél velkých řek 

atlantské a středoevropské provincie; lokalita bolena dravého, klínatky rohaté, vydry říční. 

Geologický podklad tvoří horniny sv. křídy - vápnité jílovce a slínovce zčásti písčité, slínovce 

spongilitické a spongility, pískovce spongilitické, překryté štěrkopískovými náplavy. Místy je podloží 

tvořeno bezkarbonátovými hlinitopísčitými usazeninami. 

(http://drusop.nature.cz/; http://www.nature.cz/natura2000-design3/) 

 

 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/c8/Hradec_Kr%C3%A1lov%C3%A9_od_soutoku.JPG
http://drusop.nature.cz/
http://www.nature.cz/natura2000-design3/
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UHERSKO 

 

Obrázek 8-6 Bažantnice v Uhersku (04) - Arum maculatum 

(foto Vojtěch Dostál 2011 CC-BY-3.0) 

 

EVL a PR tvoří PR Bažantnice v Uhersku a niva řeky Loučné mezi obcemi Turov a Opočno v úseku 

cca 4-5 km v 239-250 m n. m. PR byla vyhlášena 2014. PR Bažantnice: listnatý les s ojedinělými 

starými stromy; niva Loučné: břehové porosty podél řeky a náhonů.  Důvodem ochrany jsou 

hercynské dubohabřiny, lesák rumělkový (Cucujus cinnaberinus) a jeho biotop. 

Ojedinělá lokalita výskytu lesáka rumělkového (Cucujus cinnaberinus), refugium xylofágního hmyzu.  

V Čechách velmi lokální a vzácný arborikolní druh, žijící pod kůrou, především listnatých dřevin. 

Dravé larvy napadají larvy a kukly jiného podkorního hmyzu (např. larvy červenáčků Pyrochroa 

coccinea).  Oblast rezervace je z větší části zalesněná, společenstvo tvoří buď smíšená dubohabřina 

(na sušších místech), nebo tvrdý luh (ve vlhkých partiích). Více než 90% porostů je přirozených. Dříve 

byla oblast využívána jako bažantnice, dnes se zde vyskytuje celá řada vzácnějších rostlin a hnízdí zde 

velké množství ptactva. V podrostu se vyskytuje např. pižmovka mošusová (Adoxa moschatellina), 

áron plamatý (Arum maculatum), dymnivka dutá (Corydalis cava), lýkovec jedovatý (Daphne 

mezereum), hlístník hnízdák (Neottia nidus-avis) a mnohé další. Vyskytují se zde také vzácné druhy 

hub. Z ptáků zde žije krutihlav obecný (Jynx torquilla), žluva hajní (Oriolus oriolus), strakapoud 

prostřední (Dendrocopos medius) a další.
[2

 

Lokalita je potenciálně ohrožena změnou vodního režimu, aplikací pesticidů, odstraňováním starého 

dřeva.   

(http://www.nature.cz/natura2000-design3/web_lokality.php?cast=1805&akce=karta&id=1000120497; 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Ba%C5%BEantnice_v_Uhersku) 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d8/Bazantnice_v_Uhersku_(04)_-_Arum_maculatum.JPG
https://cs.wikipedia.org/wiki/Les%C3%A1k_rum%C4%9Blkov%C3%BD
https://cs.wikipedia.org/wiki/Dubohab%C5%99ina
https://cs.wikipedia.org/wiki/Tvrd%C3%BD_luh
https://cs.wikipedia.org/wiki/Ba%C5%BEantnice
https://cs.wikipedia.org/wiki/Pi%C5%BEmovka_mo%C5%A1usov%C3%A1
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C3%81ron_plamat%C3%BD
https://cs.wikipedia.org/wiki/Dymnivka_dut%C3%A1
https://cs.wikipedia.org/wiki/L%C3%BDkovec_jedovat%C3%BD
https://cs.wikipedia.org/wiki/Hl%C3%ADstn%C3%ADk_hn%C3%ADzd%C3%A1k
https://cs.wikipedia.org/wiki/Krutihlav_obecn%C3%BD
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%BDluva_hajn%C3%AD
https://cs.wikipedia.org/wiki/Strakapoud_prost%C5%99edn%C3%AD
https://cs.wikipedia.org/wiki/Strakapoud_prost%C5%99edn%C3%AD
https://cs.wikipedia.org/wiki/Ba%C5%BEantnice_v_Uhersku#cite_note-2
http://www.nature.cz/natura2000-design3/web_lokality.php?cast=1805&akce=karta&id=1000120497
https://cs.wikipedia.org/wiki/Ba%C5%BEantnice_v_Uhersku
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DOLNÍ CHRUDIMKA 

 

Obrázek 8-7 Meandry Chrudimky u Hostovic 

(foto Petr Skála) 

EVL tvoří úsek spodního toku Chrudimky od osady Kalousov u Tuněchod, (cca 3 km od Chrudimi) po 

jižní část města Pardubice - zahrnující úsek v bývalém vojenském prostoru v 216-248 m n. m. 

Geologie: Fluviální a deluviofluviální sedimenty - písky, štěrky, hlíny. Rovinný reliéf údolní nivy 

Chrudimky. Pedologie: Fluvizemě modální, částečně také kambizemě arenické. 

Řeka s bohatým břehovým porostem, proudící vodou. Z větší části zachovalý tok, ve středním úseku 

meandrující; v blízkosti Pardubic regulovaný. Výskyt makrofitní vegetace vodních toků se svazy 

Ranunculion fluitantis a Callitricho - Batrachion. Významná populace klínatky rohaté (Ophiogomphus 

cecilia). Kromě ní se zde vyskytuje společenstvo reofilních druhů vážek (cenóza Gomphus – 

Calopteryx splendens); klínatka žlutonohá (Gomphus flavipes). Početná populace motýlice lesklé 

(Calopteryx splendens), nejhojnější vážkou je šidélko brvonohé (Platycnemis pennipes). 

Potenciální ohrožení může představovat stálá změna vodního režimu, případně havarijní znečištění 

vody chemickými nebo organickými produkty na horním úseku řeky (město Chrudim, zemědělství). 

Nevhodným zásahem by bylo tzv. pročištění koryta. Za hlavní příčinu ústupu této vážky lze 

jednoznačně označit regulaci menších toků (zejména regulace koryt, zpevňování břehů), a 

znečišťování tekoucích vod, na které velmi citlivě reaguje. Negativní vliv má i likvidace břehových 

porostů a nadměrné vysazování ryb. nevhodné úpravy toku, zásahy do koryta (Povodí Labe). 
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Realizace malého vodního díla na jezu Pod vinicí by ovlivnila průtokové poměry úseku Chrudimky, 

zvýšením hladiny cca o 1 m a kolísáním průtoku by došlo k podstatnému zhoršení až likvidaci 

vhodných stanovišť pro vývoj klínatky rohaté a tím k zániku populace.   

(http://www.nature.cz/natura2000-design3/web_lokality.php?cast=1805&akce=karta&id=1000122573) 

 

LABIŠTĚ POD OPOČÍNKEM 

 

Obrázek 8-8 Labiště pod Opočínkem 

(foto Vojtěch Dostál 2011 CC-BY-3.0) 

 

PP byla vyhlášena roku 1982. Labiště pod Opočínkem je přírodní památka ev. č. 721 západně od 

města Pardubice v okrese Pardubice v 205 m n. m. 

Důvodem ochrany je mrtvé labské rameno s významnými rostlinnými a živočišnými společenstvy. 

Toto rameno vzniklo uměle na počátku 20. století při regulaci (umělém narovnávání) koryta Labe. V 

okolí je intenzívně obhospodařovaná krajina a z tohoto důvodu je voda silně eutrofní (bohatá na 

živiny), což má za následek přemnožování nitrofilních druhů na území přírodní památky. Hladina je v 

letních měsících víceméně pokryta okřehkem menším (Lemna minor). Pro zachování mrtvého ramena 

by bylo žádoucí obnovit spojení s korytem dnešního Labe 

(Faltysová 2002; https://cs.wikipedia.org/wiki/Labi%C5%A1t%C4%9B_pod_Opo%C4%8D%C3%ADnkem 

 

LABSKÉ RAMENO VOTOKA 

PP byla vyhlášena roku 1982. Labské rameno Votoka je přírodní památka ev. č. 678 východně od 

obce Řečany nad Labem v okrese Pardubice v 210 m n. m. Důvodem ochrany je zachování 

http://www.nature.cz/natura2000-design3/web_lokality.php?cast=1805&akce=karta&id=1000122573
https://cs.wikipedia.org/wiki/P%C5%99%C3%ADrodn%C3%AD_pam%C3%A1tka
https://cs.wikipedia.org/wiki/Pardubice
https://cs.wikipedia.org/wiki/Okres_Pardubice
https://cs.wikipedia.org/wiki/Labe
https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Regulace_Labe&action=edit&redlink=1
https://cs.wikipedia.org/wiki/Eutrofizace
https://cs.wikipedia.org/wiki/Ok%C5%99ehek_men%C5%A1%C3%AD
https://cs.wikipedia.org/wiki/Labi%C5%A1t%C4%9B_pod_Opo%C4%8D%C3%ADnkem
https://cs.wikipedia.org/wiki/P%C5%99%C3%ADrodn%C3%AD_pam%C3%A1tka
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%98e%C4%8Dany_nad_Labem
https://cs.wikipedia.org/wiki/Okres_Pardubice


Rebilance zásob podzemních vod                                                                        ID EIS 10051606-SFŽP 

169 

 

význačného geomorfologického prvku – slepého ramene Labe s významnými rostlinnými 

společenstvy a živočichy. 

 

 

Obrázek 8-9 Přírodní památka Labské rameno Votoka v okrese Pardubice 

(foto Gutzerova 2010 CC-BY-SA-3.0) 

 

Rameno Votoka se nachází na levém břehu současného toku Labe východně od místní části Řečan nad 

Labem Labětína. Jižně do něj prochází železniční trať Kolín – Česká Třebová. Rameno bylo 

odstaveno při regulaci řeky po roce 1919 a dnes je z velké části zazemněné. Otevřená vodní plocha se 

nachází pouze v jihozápadní části, do které přitéká voda z meliorační strouhy a voda z Labe vedená 

podzemním potrubím. Vodní hladina je poměrně hojně porostlá stulíkem žlutým (Nuphar lutea), 

území je cenné jako biotop vodních bezobratlých, obojživelníků a ptáků.  

(Faltysová 2002; http://botany.cz/cs/votoka/)  

 

MEANDRY STRUHY 

Důvodem ochrany je zachování přirozeně se vyvíjejícího potoka Struhy, jeho břehových porostů, 

lužního lesa a přilehlých luk, které představují část přirozené polabské krajiny. Prostor přírodní 

památky zahrnuje těsné okolí toku Struhy, levého přítoku Labe, a lesní porost v okolí kostela sv. 

Michala v prostoru Lepějovic, vsi zaniklé během třicetileté války. V rámci toku Struhy se počátek 

památky nachází západně od obce Bezděkov a konec u železničního mostu na trati Kolín - Česká 

Třebová v obci Valy.  

(https://cs.wikipedia.org/wiki/Meandry_Struhy) 

 

https://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%98%C3%AD%C4%8Dn%C3%AD_rameno
https://cs.wikipedia.org/wiki/Labe
https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:CC-BY-SA-3.0
https://cs.wikipedia.org/wiki/Lab%C4%9Bt%C3%ADn
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%BDelezni%C4%8Dn%C3%AD_tra%C5%A5_Kol%C3%ADn_%E2%80%93_%C4%8Cesk%C3%A1_T%C5%99ebov%C3%A1
http://botany.cz/cs/nuphar-lutea/
http://botany.cz/cs/votoka/
https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Struha&action=edit&redlink=1
https://cs.wikipedia.org/wiki/Labe
https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Kostel_svat%C3%A9ho_Michala_(Lep%C4%9Bjovice)&action=edit&redlink=1
https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Kostel_svat%C3%A9ho_Michala_(Lep%C4%9Bjovice)&action=edit&redlink=1
https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Lep%C4%9Bjovice&action=edit&redlink=1
https://cs.wikipedia.org/wiki/T%C5%99icetilet%C3%A1_v%C3%A1lka
https://cs.wikipedia.org/wiki/Bezd%C4%9Bkov_(okres_Pardubice)
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%BDelezni%C4%8Dn%C3%AD_tra%C5%A5_Kol%C3%ADn_-_%C4%8Cesk%C3%A1_T%C5%99ebov%C3%A1
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%BDelezni%C4%8Dn%C3%AD_tra%C5%A5_Kol%C3%ADn_-_%C4%8Cesk%C3%A1_T%C5%99ebov%C3%A1
https://cs.wikipedia.org/wiki/Valy_(okres_Pardubice)
https://cs.wikipedia.org/wiki/Meandry_Struhy
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Obrázek 8-10 Meandry Struhy (ve Valech) 

(foto Vojtěch Dostál 2011 CC-BY-3.0) 

 

NEMOŠICKÁ STRÁŇ 

Nemošická stráň je přírodní památka ev. č. 775 na jihovýchodním okraji města Pardubice v okrese 

Pardubice v 220 m n. m. Vyhlášena byla roku 1982. 

 

 

Obrázek 8-11 Nemošická stráň 

(foto Sladovnik 2015 CC-BY-SA-4.0) 

 

https://cs.wikipedia.org/wiki/P%C5%99%C3%ADrodn%C3%AD_pam%C3%A1tka
https://cs.wikipedia.org/wiki/Pardubice
https://cs.wikipedia.org/wiki/Okres_Pardubice
https://cs.wikipedia.org/wiki/Okres_Pardubice
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/74/Nemosicka_stran_32.jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:CC-BY-SA-4.0


Rebilance zásob podzemních vod                                                                        ID EIS 10051606-SFŽP 

171 

 

Důvodem ochrany je zachování opukové terasy dolního toku Chrudimky porostlé dubohabřinou. 

Terasa je významným nalezištěm paleontologickým, zoologickým a zejména botanickým. V okolí se 

nachází řada starých, většinou odstavených ramen Chrudimky, které jsou chráněny jako významný 

krajinný prvek. Lokalita je dnes známá především masivním výskytem česneku medvědího (Allium 

ursinum). Listnatý háj tvoří převážně habr, jilm habrolistý (Ulmus minor), javor babyka
[2]

 a dub letní 

(Quercus robur). Z křovin tu roste líska obecná, svída krvavá, brslen evropský a trnka obecná. Dále 

zde najdeme árón plamatý (Arum maculatum), dymnivku dutou (Corydalis cava), křivatec žlutý 

(Gagea lutea), sasanku pryskyřníkovitou (Anemone ranunculoides). V několika trsech se zde 

vyskytuje i sněženka podsněžník (Galanthus nivalis). Nemošická stráň je hnízdištěm slavíka, krahujce 

obecného, netopýra vousatého anebo norníka rudého.  

Křídové jílovce obsahují bohatou fosilní faunu, většinou mořské ježovky a mlže (inoceremus neboli 

mytiloides), podle kterých jsou tyto vrstvy nazývány jako zvonivé inoceramové opuky. Žije zde 

ještěrka obecná, slepýš křehký a užovka podplamatá. 

(https://cs.wikipedia.org/wiki/Nemo%C5%A1ick%C3%A1_str%C3%A1%C5%88) 

 

PŘESYP U MALOLÁNSKÉHO 

 

Obrázek 8-12 Přesyp u Malolánského 

(foto Vojtěch Dostál 2011 CC-BY-3.0) 

 

PP byla vyhlášena roku 1982. Přesyp u Malolánského je přírodní památka ev. č. 727 jihozápadně od 

obce Lány u Dašic v okrese Pardubice v 225 m n. m. 

Důvodem ochrany je uchování psammofilní flóry na písečném přesypu, zvláště ostřice druhu ostřice 

pískomilná (Carex pseudobrizoides).  

Jedná se o část lesního komplexu, který se rozkládá mezi obcemi Zminný, Malolánské a Veská. 

Přírodní památka představuje geomorfologicky nevýrazný přesyp vátého písku mladopleistocenního 

až holocenního stáří na akumulační plošině ze štěrkopísků riské terasy. Půdní pokryv je tvořen 

arenosoly (kambizem arenická) až podzoly (podzol arenický). Okraje a některé plošky uvnitř porostu 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Opuka
https://cs.wikipedia.org/wiki/Chrudimka
https://cs.wikipedia.org/wiki/Chrudimka
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cesnek_medv%C4%9Bd%C3%AD
https://cs.wikipedia.org/wiki/Jilm_habrolist%C3%BD
https://cs.wikipedia.org/wiki/Nemo%C5%A1ick%C3%A1_str%C3%A1%C5%88#cite_note-POKPOV-2
https://cs.wikipedia.org/wiki/Dub_letn%C3%AD
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C3%81r%C3%B3n_plamat%C3%BD
https://cs.wikipedia.org/wiki/Dymnivka_dut%C3%A1
https://cs.wikipedia.org/wiki/K%C5%99ivatec_%C5%BElut%C3%BD
https://cs.wikipedia.org/wiki/Sasanka_prysky%C5%99n%C3%ADkovit%C3%A1
https://cs.wikipedia.org/wiki/Sn%C4%9B%C5%BEenka_podsn%C4%9B%C5%BEn%C3%ADk
https://cs.wikipedia.org/wiki/J%C3%ADlovec
https://cs.wikipedia.org/wiki/Je%C5%A1t%C4%9Brka_obecn%C3%A1
https://cs.wikipedia.org/wiki/Slep%C3%BD%C5%A1_k%C5%99ehk%C3%BD
https://cs.wikipedia.org/wiki/U%C5%BEovka_podplamat%C3%A1
https://cs.wikipedia.org/wiki/Nemo%C5%A1ick%C3%A1_str%C3%A1%C5%88
https://cs.wikipedia.org/wiki/P%C5%99%C3%ADrodn%C3%AD_pam%C3%A1tka
https://cs.wikipedia.org/wiki/L%C3%A1ny_u_Da%C5%A1ic
https://cs.wikipedia.org/wiki/Okres_Pardubice
https://cs.wikipedia.org/wiki/Duna
https://cs.wikipedia.org/wiki/Ost%C5%99ice_p%C3%ADskomiln%C3%A1
https://cs.wikipedia.org/wiki/Ost%C5%99ice_p%C3%ADskomiln%C3%A1
https://cs.wikipedia.org/wiki/Zminn%C3%BD
https://cs.wikipedia.org/wiki/Malol%C3%A1nsk%C3%A9
https://cs.wikipedia.org/wiki/Vesk%C3%A1
https://cs.wikipedia.org/wiki/Kambizem
https://cs.wikipedia.org/wiki/Podzol
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však zarůstají trávami, ostružiníky a náletovými dřevinami. Lze předpokládat, že se v případě těžby, 

uvolnění stromového patra a vyššího průniku slunečního záření k bylinnému patru začne šířit 

paseková vegetace s dominantními ostružiníky, která může způsobit razantní ústup ostřice pískomilné. 

(https://cs.wikipedia.org/wiki/P%C5%99esyp_u_Malol%C3%A1nsk%C3%A9ho) 

 

VESECKÝ KOPEC 

 

Obrázek 8-13 Vesecký kopec 

(foto Vojtěch Dostál 2011 CC-BY-3.0) 

 

PP tvoří zbytek písečného přesypu s výskytem vzácných společenstev pískomilné fauny a flóry. 

Nachází se v asi 2 km JJV od města Sezemice. PP je od roku 2004 oplocená, i když plot dnes už svoji 

funkci neplní a v severní části je patrné, že se písek odebírá. Nadmořská výška přesypu je 243 metrů.  

Je to výrazný pískový přesyp (cca 20 m vysoký, nejvyšší v Čechách), protáhlý ve směru SSZ–JJV, 

asymetrický (s příkřejšími vsv. svahy), z mladopleistocenních vátých písků, spočívajících na říčních 

štěrcích a píscích mladopleistocenní terasy Loučné (v podloží vápnité jílovce coniaku). Vrch je středně 

zalesněný borovými a dubovými porosty s příměsí smrku.  

Předmět ochrany je zbytek písečného přesypu s výskytem vzácných společenstev pískomilné fauny a 

flóry (krajník hnědý, svižník, svižník polní, kvapník). Kopec je ojedinělý tím, že část přesypu není 

pokryta lesem a daří se zde proto zajímavým druhům rostlin a živočichů. Bylo např. zjištěno 108 

druhů střevlíků, některé z nich jsou vázány na písčité půdy. V roce 2004 byl Vesecký kopec vyhlášen 

za přechodně chráněné území, v roce 2012 byla ochrana zvýšena na úroveň přírodní památky.PP 

Vesecký kopec je zbytkem největší písečné duny v Polabí, která vznikla vyvátím písku z říčních 

teras Labe. Původně měla duna délku asi 0,5 km, ale díky těžbě (od 60. let 20. stol. do roku 2004) se o 

hodně zmenšila a dnes má rozměr cca 120 x 60 metrů. 

(http://nature.unas.cz/pp-vesecky-kopec/; https://cs.wikipedia.org/wiki/Veseck%C3%BD_kopec) 

 

https://cs.wikipedia.org/wiki/N%C3%A1letov%C3%A1_d%C5%99evina
https://cs.wikipedia.org/wiki/P%C5%99esyp_u_Malol%C3%A1nsk%C3%A9ho
https://cs.wikipedia.org/wiki/P%C3%ADsek_(materi%C3%A1l)
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cechy
https://cs.wikipedia.org/wiki/Severoseveroz%C3%A1pad
https://cs.wikipedia.org/wiki/Jihojihov%C3%BDchod
https://cs.wikipedia.org/wiki/V%C3%BDchodoseverov%C3%BDchod
https://cs.wikipedia.org/wiki/Pleistoc%C3%A9n
https://cs.wikipedia.org/wiki/V%C3%A1t%C3%A9_p%C3%ADsky
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%98eka
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%A0t%C4%9Brk
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%98%C3%AD%C4%8Dn%C3%AD_terasa
https://cs.wikipedia.org/wiki/Lou%C4%8Dn%C3%A1_(%C5%99eka)
https://cs.wikipedia.org/wiki/V%C3%A1pn%C3%ADk
https://cs.wikipedia.org/wiki/J%C3%ADlovec
https://cs.wikipedia.org/wiki/Coniak
https://cs.wikipedia.org/wiki/Borovice
https://cs.wikipedia.org/wiki/Dub
https://cs.wikipedia.org/wiki/Smrk
https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Krajn%C3%ADk_hn%C4%9Bd%C3%BD&action=edit&redlink=1
https://cs.wikipedia.org/wiki/Svi%C5%BEn%C3%ADci
https://cs.wikipedia.org/wiki/Svi%C5%BEn%C3%ADk_poln%C3%AD
https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Kvapn%C3%ADk&action=edit&redlink=1
https://cs.wikipedia.org/wiki/St%C5%99evl%C3%ADkovit%C3%AD
http://nature.unas.cz/pp-vesecky-kopec/
https://cs.wikipedia.org/wiki/Veseck%C3%BD_kopec
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HROZNÁ 

 

Obrázek 8-14 Přírodní památka Hrozná 

(foto Petr1888 2015 CC-BY-SA-4.0) 

 

PP Hrozná (kód 720) byla vyhlášená roku 1982 východně od obce Opatovice nad Labem v 220 m n.m. 

Území je typickou ukázkou vývoje polabské krajiny od říčního koryta k lužnímu lesu. 

Předmět ochrany Mrtvé rameno Labe s břehovými porosty, významnými rostlinnými společenstvy a 

živočichy.  

(http://drusop.nature.cz/) 

 

 

BAROCH 

PR Baroch (kód 1926) byla vyhlášená roku 1998 jižně až jihozápadně od obce Hrobice v okrese 

Pardubice, na katastru Hrobice, Němčice, Srch, v 223-225 m n,m. 

Předmět ochrany: Ochrana významného rybníku, v dnešní době již značně zazemněného, a okolních 

lučních a lesních společenstev. Hlavním předmětem ochrany je zachovat významnou ornitologickou 

lokalitu, tvořenou rybníkem a rozsáhlými porosty rákosin, stejně jako slatinné louky s mnoha 

ohroženými a silně ohroženými druhy rostlin a živočichů. 

(http://drusop.nature.cz/) 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d5/P%C5%99%C3%ADrodn%C3%AD_pam%C3%A1tka_Hrozn%C3%A1_20.jpg
https://cs.wikipedia.org/wiki/Opatovice_nad_Labem_(okres_Pardubice)
http://drusop.nature.cz/
https://cs.wikipedia.org/wiki/Hrobice_(okres_Pardubice)
https://cs.wikipedia.org/wiki/Okres_Pardubice
https://cs.wikipedia.org/wiki/Okres_Pardubice
http://drusop.nature.cz/
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Obrázek 8-15 Přírodní rezervace Baroch 

(foto Vojtěch Dostál 2011 CC-BY-3.0) 

 

TŮŇ U HROBIC 

 

Obrázek 8-16 Přírodní památka Tůň u Hrobic 

(foto Vojtěch Dostál 2011 CC-BY-3.0) 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/3b/Baroch_(06).JPG
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/49/T%C5%AF%C5%88_u_Hrobic_(05).JPG
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PP Tůň u Hrobic je přírodní památka ev. č. 722 severozápadně od obce Dříteč v okrese Pardubice, 

katastr Dříteč, Hrobice, vyhlášená roku 1982, 220 m n.m. 

Předmět ochrany: Mrtvé rameno Labe s břehovými porosty, významnými rostlinnými společenstvy a 

živočichy. V létě zarůstá okřekem a je ve vysokém stupni sukcesního vývoje. V severní části je 

přirozenou dominantou památný strom, Dřítečský topol, zástupce staré přirozené polabské flóry. 

(http://drusop.nature.cz/; https://cs.wikipedia.org/wiki/T%C5%AF%C5%88_u_Hrobic) 

 

U POHRÁNOVSKÉHO RYBNÍKA 

 

Obrázek 8-17 Plán péče o přírodní památku U Pohránovského rybníka 

 

EVL a PP U Pohránovského rybníka (kód 5544, 6000, CZ0533005), katastr Ohrazenice, Pohránov, 

Semnín, Srch, vyhlášena roku 2009 (PP vyhlášena 2015), 218-222 m n m. Chráněny jsou pouze lesní 

porosty a mokřady obklopující Pohránovský rybník, vlastní rybník součástí PP není. 

Předmět ochrany: EVL - Lokalita lesáka rumělkového; PP - Populace vzácných a ohrožených 

xylofágních druhů brouků a jejich biotop (kterým se rozumí zejména stanoviště jejich rozmnožování a 

vývoje), zejména silně ohroženého lesáka rumělkového; populace dalších zvláště chráněných druhů 

živočichů, vázaných na mokřadní společenstva; zachovalejší lesní společenstva, zejména acidofilní 

doubravy a mokřadní olšiny, a mokřadní ekosystémy (eutrofní rákosiny, vysoké ostřice, mokřadní 

vrbiny, měkké luhy a zamokřené deprese).  

Podloží ve východní části EVL je tvořeno nezpevněnými svrchnopleistocénními navátými převážně 

křemennými jemnozrnnými světlými písky. V jižní a východní části EVL převažují nezpevněné 

fluviální svrchnopleistocénní sedimenty pestrého minerálního složení (písek, štěrk). V severovýchodní 

části EVL jsou přítomny nezpevněné holocénní deluviofluviální smíšené jemnozrnné sedimenty 

(hlína, písek). V severozápadní části se nachází malá enkláva nezpevněných kvartérních 

https://cs.wikipedia.org/wiki/P%C5%99%C3%ADrodn%C3%AD_pam%C3%A1tka
https://cs.wikipedia.org/wiki/D%C5%99%C3%ADte%C4%8D_(okres_Pardubice)
https://cs.wikipedia.org/wiki/Okres_Pardubice
http://drusop.nature.cz/
https://cs.wikipedia.org/wiki/T%C5%AF%C5%88_u_Hrobic
https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Pohr%C3%A1novsk%C3%BD_rybn%C3%ADk&action=edit&redlink=1
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různobarevných deluviálních sedimentů (hlína, kameny) pestrého minerálního složení. Půdní podklad 

tvoří arenické kambizemě z písků a štěrkopísků (teras). 

 (http://drusop.nature.cz/; https://portal.gov.cz/portal/publikujici/kpddyvy/informace/18175_doc.pdf) 

 

KUNĚTICKÁ HORA 

 

Obrázek 8-18 Kunětická hora jihozápadní stěna kamenolomu a starý sad 

(foto SchiDD 2014 CC-BY-SA-4.0) 

 

EVL a PP Kunětická hora (kód 5980, CZ0533307). Přírodní památka se rozkládá na svazích 

neovulkanické Kunětické hory, zahrnuje i staré sady, dvě obory a kamenolom, 225-307 m n.m. na 

katasrtu obve Ráby. EVL byla vyhlášená roku 2005, PP roku 2014. 

Předmět ochrany: Saproxylický hmyz, zejména páchník hnědý (jakožto evropsky významný druh); 

savci a ptáci vázaní na porosty starých doupných stromů; zvláště chráněné druhy živočichů a rostlin 

vázané na skalní útvary, suché trávníky a staré sady. EVL: lokalita páchníka hnědého. 

Geologie: Neovulkanický suk z miocenního fonolitu, vypálené porcelanity a svrchnokřídové slínovce. 

(http://drusop.nature.cz/) 

 

BOHDANEČSKÝ RYBNÍK 

EVL, NPR a PO Bohdanečský rybník se nachází na severozápadním okraji Lázní Bohdaneč v 

nadmořské výšce 215-221 metrů.  

http://drusop.nature.cz/
https://portal.gov.cz/portal/publikujici/kpddyvy/informace/18175_doc.pdf
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/20/KunietitzerBerg1.jpg
https://cs.wikipedia.org/wiki/Neovulkanit
https://cs.wikipedia.org/wiki/Kun%C4%9Btick%C3%A1_hora_(V%C3%BDchodolabsk%C3%A1_tabule)
http://drusop.nature.cz/
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NPR: Ornitologická lokalita, ve které se vyskytují hojně zejména bahňáci a další druhy vodních a 

mokřadních ptáků, a komplex vodních, mokřadních a lesních ekosystémů, zejména slatinných luk, 

rákosin, bažinných olšin, vrbin a doubrav, vytvořených kolem Bohdanečského rybníka. 

EVL lokalita kuňky ohnivé, lesáka rumělkového, modráska bahenního, vážky jasnoskvrnné 

PO: Populace chřástala kropenatého a jeho biotop 

 

 

Obrázek 8-19 Bohdanečský rybník – vzácný kolpík 

(foto Veronika Dočekalová 2011 CC-BY-3.0) 

 

Mělké rybníky s bohatě vyvinutou vegetací vodních makrofyt, na něž navazující mokré a suché 

rákosiny, bezkolencové a ostřicové louky, vrbové křoviny, olšiny a vlhké acidofilní doubravy. 

Vegetace vodních makrofyt, zejména na rybníce Matka a v tůních v severozápadní zátoce rybníka 

Bohdanečský, je druhově dosti bohatá a zahrnuje i řadu vzácnějších druhů: rdest světlý (Potamogeton 

lucens), r. tupolistý (P. obtusifolius), r. ostrolistý (P. acutifolius), řečanka přímořská (Najas marina), 

zastoupeny jsou i parožnatky. V rákosinách na řadě míst najdeme pryskyřník velký (Ranunculus 

lingua). Bezkolencové louky jsou významné bohatou populací prstnatce pleťového (Dactylorhiza 

incarnata), jejíž početnost dosahuje cca 1000 rostlin. Vyskytuje se zde i řada dalších ohrožených 

druhů, např. ostřice Davallova (Carex davalliana), Hydrocotyle vulgaris, pupečník obecný 

(Dactylorhiza majalis) atd. Mokřady a tůně v okolí rybníků Bohdanečského a Matka jsou vhodným 

biotopem pro kuňku ohnivou (Bombina bombina), na rákosiny a luční společenstva jsou vázány 

vzácné druhy bezobratlých, jako například vážka jasnoskvrnná (Leucorrhinia pectoralis) a modrásek 

bahenní (Maculinea nausithous). V lesních porostech žije lesák rumělkový (Cucujus cinnaberinus).  

Lokalita funguje jako důležité shromaždiště, hnízdiště, tahová zastávka i zimoviště pro mnoho druhů, 

včetně druhů z přílohy I Směrnice o ptácích, např. bukač velký (Botaurus stellaris) a moták pilich 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/4f/Kolpik.JPG
https://cs.wikipedia.org/wiki/Sm%C4%9Brnice_o_pt%C3%A1c%C3%ADch
https://cs.wikipedia.org/wiki/Buka%C4%8D_velk%C3%BD
https://cs.wikipedia.org/wiki/Mot%C3%A1k_pilich
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(Circus cyaneus)- zimující, bukáček malý (Ixobrychus minutus)
[12]

 a slavík modráček (Luscinia 

svecica)-hnízdící, lejsek bělokrký (Ficedula albicollis) a ťuhýk obecný (Lanius collurio). 

 Podloží tvoří recentní hlinité až hlinitopísčité naplaveniny. V bezprostředním okolí se zachovaly 

relikty mladopleistocenních až holocenních vátých písků. 

(http://drusop.nature.cz/; http://www.nature.cz/natura2000-design3/; 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Bohdane%C4%8Dsk%C3%BD_rybn%C3%ADk_(n%C3%A1rodn%C3%AD_p%

C5%99%C3%ADrodn%C3%AD_rezervace)) 

 

MĚLICKÉ LABIŠTĚ 

 

Obrázek 8-20 Mělické labiště porost stulíku žlutého 

(foto Vojtěch Dostál 2011 CC-BY-3.0) 

 

PP Mělické labiště byla vyhlášena roku 1982 (kód 729), katastr Mělice, Opočínek, 205 m n.m. 

Předmět ochrany: Mrtvé rameno Labe s významnými rostlinnými společenstvy a živočichy. 

Rameno bylo odškrceno ve 20. letech 20. století, když byl napřimován tok Labe. Chráněné území bylo 

vyhlášeno v roce 1982 na ploše 2,7 ha. V jarních měsících, kdy je vysoký stav hladiny v řece, je 

odškrcené rameno dotováno vodou, která na druhé straně přetéká zpět do řeky (rameno je tak dočasně 

průtočné). V letních měsících je voda v řece na nižší úrovni a k napouštění už nedochází. V době 

vzniku přírodní památky byla hladina odškrceného meandru hojně pokryta leknínem bělostným, který 

zde dnes už neroste, ale je tu stulík žlutý a závitka mnohokořenná. Dříve se tu vyskytovaly i druhy 

jako růžkatec ostnitý, rdest kadeřavý a vzplývavý, voďanka žabí, stolístek přeslenatý a řezan pilolistý. 

Dnes v Mělickém labišti tyto druhy nenajdeme, což je zřejmě způsobeno změnou chemismu a trofie 

vody, který souvisí se zarybňováním vody - přavažují zde kapr, amur, candát a štika. Z chráněných 

druhů živočichů tu žijí např. čolek obecný, ledňáček říční a bobr evropský. 

(http://drusop.nature.cz/; http://botany.cz/cs/melicke-labiste/) 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Buk%C3%A1%C4%8Dek_mal%C3%BD
https://cs.wikipedia.org/wiki/Bohdane%C4%8Dsk%C3%BD_rybn%C3%ADk_(n%C3%A1rodn%C3%AD_p%C5%99%C3%ADrodn%C3%AD_rezervace)#cite_note-12
https://cs.wikipedia.org/wiki/Slav%C3%ADk_modr%C3%A1%C4%8Dek
https://cs.wikipedia.org/wiki/Lejsek_b%C4%9Blokrk%C3%BD
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%A4uh%C3%BDk_obecn%C3%BD
http://drusop.nature.cz/
http://www.nature.cz/natura2000-design3/
https://cs.wikipedia.org/wiki/Bohdane%C4%8Dsk%C3%BD_rybn%C3%ADk_(n%C3%A1rodn%C3%AD_p%C5%99%C3%ADrodn%C3%AD_rezervace))
https://cs.wikipedia.org/wiki/Bohdane%C4%8Dsk%C3%BD_rybn%C3%ADk_(n%C3%A1rodn%C3%AD_p%C5%99%C3%ADrodn%C3%AD_rezervace))
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/fa/Melicke_labiste_%2807%29.JPG
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/fa/Melicke_labiste_%2807%29.JPG
https://cs.wikipedia.org/wiki/1982
https://cs.wikipedia.org/wiki/Lekn%C3%ADn_b%C4%9Blostn%C3%BD
https://cs.wikipedia.org/wiki/Stul%C3%ADk_%C5%BElut%C3%BD
https://cs.wikipedia.org/wiki/Z%C3%A1vitka_mnohoko%C5%99enn%C3%A1
https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=R%C5%AF%C5%BEkatec_ostnit%C3%BD&action=edit&redlink=1
https://cs.wikipedia.org/wiki/Rdest_kade%C5%99av%C3%BD
https://cs.wikipedia.org/wiki/Rdest_vzpl%C3%BDvav%C3%BD
https://cs.wikipedia.org/wiki/Vo%C4%8Fanka_%C5%BEab%C3%AD
https://cs.wikipedia.org/wiki/Stol%C3%ADstek_p%C5%99eslenat%C3%BD
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%98ezan_pilolist%C3%BD
https://cs.wikipedia.org/wiki/Chemismus
https://cs.wikipedia.org/wiki/Trofie
https://cs.wikipedia.org/wiki/Kapr
https://cs.wikipedia.org/wiki/Amur
https://cs.wikipedia.org/wiki/Cand%C3%A1t
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%A0tika
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Colek_obecn%C3%BD
https://cs.wikipedia.org/wiki/Led%C5%88%C3%A1%C4%8Dek_%C5%99%C3%AD%C4%8Dn%C3%AD
https://cs.wikipedia.org/wiki/Bobr_evropsk%C3%BD
http://drusop.nature.cz/
http://botany.cz/cs/melicke-labiste/
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TÝNECKÉ MOKŘINY 

 

Obrázek 8-21 PR Týnecké mokřiny – rozrazil dlouholistý (Veronica, Pseudolysimachion) 

(foto Vojtěch Dostál 2011 CC-BY-3.0) 

 

EVL a PR Týnecké mokřiny byla vyhlášena roku 1988, nově roku 2012. Rezervace se nachází severně 

od obce Kojice na pravém břehu Labe, na katastrálním území Kojice, Labské Chrčice, Týnec nad 

Labem, 202-204 m n. m. 

Předmět ochrany: Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo 

Hydrocharition, extenzivní sečené louky nížin až podhůří, smíšené jasanovo-olšové lužní lesy 

temperátní a boreální Evropy, společenstvo obojživelníků s kuňkou obecnou a další živočichové a 

rostliny vázané na toto prostředí s důrazem na bohatou avifaunu. EVL: lokalita kuňky ohnivé 

V tůních roste stulík žlutý, vzácněji pak potočník vzpřímený či leknín bělostný a řezan pilolistý. Na 

lukách rostou ze vzácnějších druhů rostlin rozrazil dlouholistý, žluťucha lesklá či jarva žilnatá. 

Lokalita je významnou tahovou zastávkou a hnízdištěm ptactva vázaného na vodu a mokřady. Jde o 

čtyři druhy rákosníků (rákosník obecný, rákosník zpěvný, rákosník velký a rákosník proužkovaný), z 

drobnějšího ptactva pak např. moudivláček lužní. Z motýlů se v rezervaci vyskytuje velmi vzácný a 

chráněný modrásek bahenní 

(http://drusop.nature.cz/; https://cs.wikipedia.org/wiki/T%C3%BDneck%C3%A9_mok%C5%99iny) 

 

DUNY U SVÁRAVY 

PR Duny u Sváravy (kód 679) se nachází asi 1 km severozápadně od obce Labské Chrčice v 

nadmořské výšce 206–209 m n. m., těsně na hranici Pardubického a Středočeského kraje, katastr 

Labské Chrčice, vyhlášena roku 1980. 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/af/T%C3%BDneck%C3%A9_mok%C5%99iny_(07)_-_Veronica_spicata.JPG
https://cs.wikipedia.org/wiki/Kojice
https://cs.wikipedia.org/wiki/Labe
https://cs.wikipedia.org/wiki/Stul%C3%ADk_%C5%BElut%C3%BD
https://cs.wikipedia.org/wiki/Poto%C4%8Dn%C3%ADk_vzp%C5%99%C3%ADmen%C3%BD
https://cs.wikipedia.org/wiki/Lekn%C3%ADn_b%C4%9Blostn%C3%BD
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%98ezan_pilolist%C3%BD
https://cs.wikipedia.org/wiki/Rozrazil_dlouholist%C3%BD
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%BDlu%C5%A5ucha_leskl%C3%A1
https://cs.wikipedia.org/wiki/Jarva_%C5%BEilnat%C3%A1
https://cs.wikipedia.org/wiki/R%C3%A1kosn%C3%ADk_obecn%C3%BD
https://cs.wikipedia.org/wiki/R%C3%A1kosn%C3%ADk_zp%C4%9Bvn%C3%BD
https://cs.wikipedia.org/wiki/R%C3%A1kosn%C3%ADk_velk%C3%BD
https://cs.wikipedia.org/wiki/R%C3%A1kosn%C3%ADk_prou%C5%BEkovan%C3%BD
https://cs.wikipedia.org/wiki/Moudivl%C3%A1%C4%8Dek_lu%C5%BEn%C3%AD
https://cs.wikipedia.org/wiki/Modr%C3%A1sek_bahenn%C3%AD
http://drusop.nature.cz/
https://cs.wikipedia.org/wiki/T%C3%BDneck%C3%A9_mok%C5%99iny
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Obrázek 8-22 PR Duny u Sváravy 

(foto Vojtěch Dostál 2011 CC-BY-3.0) 

 

Předmět ochrany: Ochrana význačného geomorfologického prvku - neporušených písečných přesypů 

(se zbytky psammofilní flóry a fauny). 

Jedná se o jeden z nejdokonaleji zachovaných přesypů v Polabí, který vznikl během pozdního glaciálu 

(13–11 tisíc let př. n. l.) vyvátím materiálu z fluviálních sedimentů. Písek je jemně až středně zrnitý, s 

křemitými zrny o průměru 0,5 mm. Téměř všude je však písek překryt půdou, arenosoly až podzoly. 

(http://drusop.nature.cz/; http://botany.cz/cs/duny-u-svaravy/) 

 

 

PAMĚTNÍK 

PP Pamětník (kód 1761) je část nivy Mlýnské Cidliny asi 1 km jižně od obce Pamětník asi 5 km jižně 

od města Chlumec nad Cidlinou, katastr Pamětník, 209-210 m n. m., vyhlášena1995 

Předmět ochrany: Podmáčená sníženina, která vznikla antropogenní činností s následným ponecháním 

přirozenému vývoji. Značná diverzita rostlinných a živočišných druhů a to na poměrně malé ploše. 

Výskyt zvláště chráněných druhů 

Podkladem jsou pleistocenní říční naplaveniny (risské terasy), místy překryté hlinitými až 

hlinitopísčitými sedimenty. 

Různorodost biotopů od mokřadů a tůní po suché písčiny a remízy je příčinou velké druhové 

rozmanitosti a bohatství rostlinného krytu. Nejvlhčí plochy jsou porostlé rákosinami. Roste zde více 

než 400 druhů rostlin, z toho 30 druhů červeného seznamu. Mezi ně patří ovsíček obecný (Aira 

caryophyllea), nepatrnec rolní (Aphanes arvensis), trávnička obecná (Armeria vulgaris), prstnatec 

májový (Dactylorhiza majalis), bělolist nejmenší (Logfia minima), pupečník obecný (Hydrocotyle 

vulgaris), vachta trojlistá (Menyanthes trifoliata), pryskyřník velký (Ranunculus lingua), hrachor 

bahenní (Lathyrus palustris) aj. 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d2/Duny_u_Sv%C3%A1ravy_%2810%29.JPG
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d2/Duny_u_Sv%C3%A1ravy_%2810%29.JPG
http://drusop.nature.cz/
http://botany.cz/cs/duny-u-svaravy/
https://cs.wikipedia.org/wiki/Pam%C4%9Btn%C3%ADk_(Chlumec_nad_Cidlinou)
https://cs.wikipedia.org/wiki/Chlumec_nad_Cidlinou
https://cs.wikipedia.org/wiki/Naplavenina
https://cs.wikipedia.org/wiki/Sediment
https://cs.wikipedia.org/wiki/Biotop
https://cs.wikipedia.org/wiki/Mok%C5%99ad
https://cs.wikipedia.org/wiki/T%C5%AF%C5%88
https://cs.wikipedia.org/wiki/R%C3%A1kos
https://cs.wikipedia.org/wiki/Rostliny
https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Ovs%C3%AD%C4%8Dek_obecn%C3%BD&action=edit&redlink=1
https://cs.wikipedia.org/wiki/Nepatrnec_roln%C3%AD
https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Tr%C3%A1vni%C4%8Dka_obecn%C3%A1&action=edit&redlink=1
https://cs.wikipedia.org/wiki/Prstnatec_m%C3%A1jov%C3%BD
https://cs.wikipedia.org/wiki/Prstnatec_m%C3%A1jov%C3%BD
https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=B%C4%9Blolist_nejmen%C5%A1%C3%AD&action=edit&redlink=1
https://cs.wikipedia.org/wiki/Pupe%C4%8Dn%C3%ADk_obecn%C3%BD
https://cs.wikipedia.org/wiki/Vachta_trojlist%C3%A1
https://cs.wikipedia.org/wiki/Prysky%C5%99n%C3%ADk_velk%C3%BD
https://cs.wikipedia.org/wiki/Hrachor_bahenn%C3%AD
https://cs.wikipedia.org/wiki/Hrachor_bahenn%C3%AD


Rebilance zásob podzemních vod                                                                        ID EIS 10051606-SFŽP 

181 

 

 

 

Obrázek 8-23 Přírodní památka Pamětník v okrese Hradec Králové 

(foto Chmee2 2014 CC-BY-3.0) 

 

Rozmnožuje se zde rosnička zelená (Hyla arborea), skokan skřehotavý (Rana ridibunda), skokan 

štíhlý (Rana dalmatina), kuňka obecná (Bombina bombina) a mnoho dalších obojživelníků. Vyskytuje 

se zde ještěrka živorodá (Zootoca vivipara). Běžná je užovka obojková (Natrix natrix). Rákosiny a 

podmáčené louky jsou hnízdištěm mokřadního ptactva. Pravidelně zde hnízdí bekasina otavní 

(Gallinago gallinago), čejka chocholatá (Vanellus vanellus), rákosník obecný (Acrocephalus 

scirpaceus), rákosník proužkovaný (A. schoenobaenus), strnad rákosní (Emberiza schoeniclus), skorec 

vodní (Cinclus cinlus), cvrčilka říční (Locustella fluviatilis) a dudek chocholatý (Upupa epops). 

Mokřadní biotopy hostí vlhkomilný hmyz. Pozorováno bylo širší druhové spektrum dvoukřídlých z 

čeledí lupicovitých (Dolichopodidae), vláhomilkovitých (Sciomyzidae) a dalších. U zarůstajících 

zatopených pískoven, v podmáčených olšinách i na loukách bylo nalezeno 10 druhů vážek (Odonata), 

z nichž nejzajímavější je vzácná teplomilná lesklice skvrnitá (Somatochlora flavomaculata). Na 

jednom z mála míst východočeské oblasti se tu vyskytuje motýl běloskvrnáč pampeliškový (Amata 

phegea 

(http://web.archive.org/web/20090124120245/http://gis.kr-

kralovehradecky.cz/file/projekty/ochrana_prirody/priloha_1.pdf) 

 

 

 

 

 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/b8/Natural_monument_Pam%C4%9Btn%C3%ADk_in_autumn_2014_(12).JPG
https://cs.wikipedia.org/wiki/Rosni%C4%8Dka_zelen%C3%A1
https://cs.wikipedia.org/wiki/Skokan_sk%C5%99ehotav%C3%BD
https://cs.wikipedia.org/wiki/Skokan_%C5%A1t%C3%ADhl%C3%BD
https://cs.wikipedia.org/wiki/Skokan_%C5%A1t%C3%ADhl%C3%BD
https://cs.wikipedia.org/wiki/Ku%C5%88ka_obecn%C3%A1
https://cs.wikipedia.org/wiki/Oboj%C5%BEiveln%C3%ADci
https://cs.wikipedia.org/wiki/Je%C5%A1t%C4%9Brka_%C5%BEivorod%C3%A1
https://cs.wikipedia.org/wiki/U%C5%BEovka_obojkov%C3%A1
https://cs.wikipedia.org/wiki/R%C3%A1kos
https://cs.wikipedia.org/wiki/Bekasina_otavn%C3%AD
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cejka_chocholat%C3%A1
https://cs.wikipedia.org/wiki/R%C3%A1kosn%C3%ADk_obecn%C3%BD
https://cs.wikipedia.org/wiki/R%C3%A1kosn%C3%ADk_prou%C5%BEkovan%C3%BD
https://cs.wikipedia.org/wiki/Strnad_r%C3%A1kosn%C3%AD
https://cs.wikipedia.org/wiki/Skorec_vodn%C3%AD
https://cs.wikipedia.org/wiki/Skorec_vodn%C3%AD
https://cs.wikipedia.org/wiki/Cvr%C4%8Dilka_%C5%99%C3%AD%C4%8Dn%C3%AD
https://cs.wikipedia.org/wiki/Dudek_chocholat%C3%BD
https://cs.wikipedia.org/wiki/Dvouk%C5%99%C3%ADdl%C3%AD
https://cs.wikipedia.org/wiki/P%C3%ADskovna
https://cs.wikipedia.org/wiki/V%C3%A1%C5%BEky
https://cs.wikipedia.org/wiki/Lesklice_skvrnit%C3%A1
https://cs.wikipedia.org/wiki/B%C4%9Bloskvrn%C3%A1%C4%8D_pampeli%C5%A1kov%C3%BD
http://web.archive.org/web/20090124120245/http:/gis.kr-kralovehradecky.cz/file/projekty/ochrana_prirody/priloha_1.pdf
http://web.archive.org/web/20090124120245/http:/gis.kr-kralovehradecky.cz/file/projekty/ochrana_prirody/priloha_1.pdf
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9. STŘETY ZÁJMŮ 

TĚŽBA SUROVIN 

Problematikou způsobu využívání území a jeho významných vlivů na stav podzemních vod se 

zabývaly podniky Povodí v rámci plánování v oblasti vod. Významným problémem je kromě odběrů 

těžba štěrkopísků, především v kvartérních kolektorech, v podstatě likvidující kolektor podzemních 

vod (www.pla.cz). V důsledku vytěžených prostor a vzniklých umělých jezer dochází v jejich okolí 

jak ke změnám režimu podzemních vod, tak ke změnám chemismu podzemních vod. Vývoj 

štěrkoviště (písníku) popsal Herrmann (2015) na základě zkušeností v souvislosti s jeho následným 

využíváním jako vodárenské nádrže, ke koupání, k rybářským účelům či ke skládkování.  

Skládkování odpadů pod hladinu podzemní vody, tzn. využití písníku jako skládky odpadů, je v 

současné době z hlediska legislativních požadavků na zabezpečenost skládek (výluhy ze skládky jsou 

zdrojem kontaminace a jejího šíření ve směru proudění podzemních vod) problematické.  

Velmi problematickým střetem je těžba štěrkopísku, tedy odstranění kolektoru podzemních vod. 

Vytěžené prostory štěrkovištních jezer deformují proudové pole podzemní vody. Umožňují přímou 

kontaminaci bez ochranných vrstev a vyvolávají proces zazemňování, při kterém se postupně jezero 

stane močálem. Přírodní proces urychluje přísun živin v souvislosti s rybářstvím i rekreací (koupací 

vody), což má negativní vliv na chemismus vody. Písník Smiřice byl dokonce vyplněn průmyslovým 

odpadem. 

 

Obrázek 9-1 Lokalizace ložisek v labském kvartéru R1a (východní část) 

(těžená ložiska červeně s šrafou, netěžená ložiska červeně kontura, CHLÚ oranžová kontura) 
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Tabulka 9-1 Těžená ložiska v regionu R1a východočeského kvartéru (výpis registru ČBÚ) 

Číslo DP Název ložiska Nerost Organizace IC  

5233700 Běleč nad Orlicí štěrkopísek STAVOKA Hradec Králové, a.s. 25272276 Hradec Králové 

5265900 Kosičky 2 štěrkopísek Agropodnik Humburky, a.s. 64259668 Hradec Králové 

5259000 Kratonohy štěrkopísek ZS Kratonohy a.s. 64829421 Hradec Králové 

5263700 Kratonohy - Obědovice štěrkopísek ZS Kratonohy a.s. 64829421 Hradec Králové 

5235100 Písek u Chlumce nad Cidlinou 1 štěrkopísek Rovina Písek, a.s. 25251261 Hradec Králové 

3004900 Plačice štěrkopísek Hradecký písek, a.s. 25587854 Hradec Králové 

3004400 Praskačka štěrkopísek České štěrkopísky spol. s r.o. 27584534  Hradec Králové 

3151601 Roudnice - Kratonohy štěrkopísek Sušárna  a.s. Kratonohy 47452846 Hradec Králové 

5235200 Roudnice - Pražka štěrkopísek ACHP, spol.s r.o. Hradec Králové 60914491 Hradec Králové 

5224400 Dolany u Pardubic štěrkopísek realma-pískovna dolany s.r.o. 44005156 Pardubice 

5250500 Opatovice nad Labem štěrkopísek AGRODRUŽSTVO KLAS 60916320 Pardubice 

5265800 Turov 2 štěrkopísek Mgr.Milan Roček 48158208 Pardubice 

ČBÚ – Český báňský úřad, DP – dobývací prostor, CHLÚ – chráněné ložiskové území 

 

V rajonu nejsou známy střety užívání podzemních vod s chráněnými ekosystémy. 

Projevuje se plošné zemědělské znečištění - viz níže.  

 

ZDROJE ZNEČIŠTĚNÍ A JEJICH VZTAH K OVĚŘENÝM ZÁSOBÁM PODZEMNÍCH VOD 

Zpracováno dle práce Prchalová a kol. 2013 (Metodiky hodnocení chemického a kvantitativního stavu 

útvarů podzemních vod pro druhý cyklus plánů povodí v ČR).  

Kontaminací podzemních vod ve vybraných hydrogeologických rajonech se zabývala Prchalová 

(2015). Pro hodnocení zdrojů znečištění byly využity výsledky hodnocení významnosti zdrojů 

znečištění a hodnocení jakosti podzemních vod převzaté z plánů povodí, a to plošného znečištění ze 

zemědělství (dusičnany a pesticidy), plošné znečištění z atmosférické depozice (vybrané kovy a 

polyaromatické uhlovodíky) a bodové znečištění ze starých kontaminovaných míst (vybrané kovy, 

polyaromatické uhlovodíky, chlorované uhlovodíky). 

Základním podkladem pro vyhodnocení plošného znečištění byla data ČHMÚ z období 2007-2012, u 

hodnocení dusičnanů i data o jakosti odběrů podzemních vod za stejné období. Vlastní hodnocení 

plošných zdrojů znečištění bylo provedeno nezávislým vyhodnocením údajů o významných zdrojích 

znečištění, jejich ověřením monitoringem jakosti podzemních vod a následném vyhodnocení jakosti 

podzemních vod. 

Při hodnocení bodového znečištění ze starých kontaminovaných míst (SEKM) bylo využito výsledků 

hodnocení ze SEKM (Systém evidence kontaminovaných míst) podle kritérií hodnocení dobrého 

chemického stavu. Za významné bodové zdroje znečištění byly považovány výskyty alespoň 1 z 28 

relevantních nebezpečných látek přesahující dvacetinásobek hodnoty dobrého chemického stavu 

podzemních vod v posledním půlroce sledování a zároveň podle priority místa (A1 až A3) a stavu 

dokončenosti sanace (výsledky monitoringu za poslední půlrok sledování).  

 

Chemický stav podzemní vody rajonu 1121 podle hodnocení chemického a kvantitativního stavu 

útvarů podzemních vod pro druhý cyklus plánů povodí v ČR (metodika viz Prchalová et al. 2013) je 

celkově nevyhovující, vlivem obsahu pesticidů, dusičnanů, amonných iontů. 
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V rajonu 1121 se vyskytují staré ekologické zátěže s nevyhovujícím stavem, způsobeným 

aromatickými uhlovodíky, chlorovanými uhlovodíky a olovem.  

Trendy v rajonu 1121 nejsou hodnoceny. Vyhodnocení je uvedeno v následující tabulce 9-2 

 

Tabulka 9-2 Chemický stav pracovní jednotky (upraveno) 

ID PRJ ID pracovní jednotky 112101210 

ID útvaru ID útvaru podzemních vod 11210 

Plocha PRJ (km2) Plocha pracovní jednotky podzemních vod v km2 146,1 

Stav PZV 
Chemický stav pracovní jednotky pro recipient podzemní voda (C dobrý, N 

nevyhovující, U nehodnoceno - nejsou data) 

N 

Stav SEKM Chemický stav pracovní jednotky pro staré zátěže (N nevyhovující)  

SEKM kontaminant 
Kontaminující látky ve starých zátěžích, způsobujících nedosažení dobrého 

chemického stavu 

 

Počet zátěží 
Počet starých zátěží v pracovní jednotce, způsobujících nevyhovující chemický 

stav 

 

Chem. stav celkem Chemický stav pracovní jednotky (C vyhovující, N nevyhovující, U nehodnoceno) N 

Stoupající trend V pracovní jednotce se vyskytuje stoupající trend (A ano)  

Stoupající trend ukazatel Ukazatel stoupajícího trendu  

Potenciální trend V pracovní jednotce se vyskytuje potenciální trend (A ano)  

Potenciální trend ukazatel Ukazatel potenciálního trendu  

Trend celkem 
V pracovní jednotce se vyskytuje potenciální nebo stoupající trend (S - stoupající, 

P - potenciální, S,P - stoupající i potenciální) 

 

 

Chemický stav podzemní vody rajonu 1122 podle hodnocení chemického a kvantitativního stavu 

útvarů podzemních vod pro druhý cyklus plánů povodí v ČR je celkově nevyhovující, vlivem obsahu 

pesticidů, polycyklických aromatických uhlovodíků, dusičnanů, amonných iontů a niklu. 

V rajonu 1122 se nevyskytují staré ekologické zátěže.  

Trendy v rajonu 1122 nejsou hodnoceny. 

Vyhodnocení je uvedeno v následující tabulce 9-3  

 

Tabulka 9-3 Chemický stav pracovní jednotky (upraveno) 

ID PRJ ID pracovní jednotky 112201206 

ID útvaru ID útvaru podzemních vod 11220 

Plocha PRJ (km2) Plocha pracovní jednotky podzemních vod v km2 127,8 

Stav PZV 
Chemický stav pracovní jednotky pro recipient podzemní voda (C dobrý, N 

nevyhovující, U nehodnoceno - nejsou data) 

N 

Stav SEKM Chemický stav pracovní jednotky pro staré zátěže (N nevyhovující)  

SEKM kontaminant 
Kontaminující látky ve starých zátěžích, způsobujících nedosažení dobrého 

chemického stavu 

 

Počet zátěží 
Počet starých zátěží v pracovní jednotce, způsobujících nevyhovující chemický 

stav 

 

Chem. stav celkem Chemický stav pracovní jednotky (C vyhovující, N nevyhovující, U nehodnoceno) N 

Stoupající trend V pracovní jednotce se vyskytuje stoupající trend (A ano)  

Stoupající trend ukazatel Ukazatel stoupajícího trendu  

Potenciální trend V pracovní jednotce se vyskytuje potenciální trend (A ano)  

Potenciální trend ukazatel Ukazatel potenciálního trendu  

Trend celkem 
V pracovní jednotce se vyskytuje potenciální nebo stoupající trend (S - stoupající, 

P - potenciální, S,P - stoupající i potenciální) 

 

 

Chemický stav podzemní vody rajonu 1130 podle hodnocení chemického a kvantitativního stavu 

útvarů podzemních vod pro druhý cyklus plánů povodí v ČR (metodika viz Prchalová et al. 2013) je 
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celkově nevyhovující, vlivem obsahu dusičnanů, pesticidů, chlorovaných uhlovodíků, amonných 

iontů a starých ekologických zátěží. Nevyhovující je i stav povrchových vod (dusičnany). 

V rajonu 1130 se vyskytují 2 staré ekologické zátěže spolu zapříčiňující nevyhovující chemický stav 

vodního útvaru (rajonu), z důvodu především obsahu benzenu, naftalenu a dalších aromatických a 

chlorovaných uhlovodíků, těžkých kovů.  

Trendy v rajonu 1130 nejsou hodnoceny. 

Vyhodnocení je uvedeno v následující tabulce 9-4 

 

Tabulka 9-4 Chemický stav pracovní jednotky (upraveno) 

ID PRJ ID pracovní jednotky 113001202 

ID útvaru ID útvaru podzemních vod 11300 

Plocha PRJ (km2) Plocha pracovní jednotky podzemních vod v km2 181,9 

Stav PZV 
Chemický stav pracovní jednotky pro recipient podzemní voda (C dobrý, N 

nevyhovující, U nehodnoceno - nejsou data) 

N 

Stav POV 
Chemický stav pracovní jednotky pro recipient povrchová voda - jen pro NH4 a 

NO3  (N nevyhovující) 

N 

Stav SEKM Chemický stav pracovní jednotky pro staré zátěže (N nevyhovující) N 

SEKM kontaminant 
Kontaminující látky ve starých zátěžích, způsobujících nedosažení dobrého 

chemického stavu 

Benz, Nfl 

Počet zátěží 
Počet starých zátěží v pracovní jednotce, způsobujících nevyhovující chemický 

stav 

2 

Chem. stav celkem Chemický stav pracovní jednotky (C vyhovující, N nevyhovující, U nehodnoceno) N 

Stoupající trend V pracovní jednotce se vyskytuje stoupající trend (A ano)  

Stoupající trend ukazatel Ukazatel stoupajícího trendu  

Potenciální trend V pracovní jednotce se vyskytuje potenciální trend (A ano)  

Potenciální trend ukazatel Ukazatel potenciálního trendu  

Trend celkem 
V pracovní jednotce se vyskytuje potenciální nebo stoupající trend (S - stoupající, 

P - potenciální, S,P - stoupající i potenciální) 

 

 

 

Chemický stav podzemní vody rajonu 1140 podle hodnocení chemického a kvantitativního stavu 

útvarů podzemních vod pro druhý cyklus plánů povodí v ČR (metodika viz Prchalová et al. 2013) je 

celkově nevyhovující, vlivem obsahu pesticidů, niklu, fosforečnanů a starých ekologických zátěží. 

Nevyhovující je i stav povrchových vod (dusičnany). 

V rajonu 1140 se vyskytují 2 staré ekologické zátěže spolu zapříčiňující nevyhovující chemický stav 

vodního útvaru (rajonu), z důvodu především obsahu aromatických a chlorovaných uhlovodíků, a též 

těžkých kovů.  

Trendy v rajonu 1140 jsou potenciální (dusičnany). 

Vyhodnocení je uvedeno v následující tabulce 9-5 
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Tabulka 9-5 Chemický stav pracovní jednotky (upraveno) 

ID PRJ ID pracovní jednotky 114001204 

ID útvaru ID útvaru podzemních vod 11400 

Plocha PRJ (km2) Plocha pracovní jednotky podzemních vod v km2 146,9 

Stav PZV 
Chemický stav pracovní jednotky pro recipient podzemní voda (C dobrý, N 

nevyhovující, U nehodnoceno - nejsou data) 

N 

Stav POV 
Chemický stav pracovní jednotky pro recipient povrchová voda - jen pro NH4 a 

NO3  (N nevyhovující) 

N 

Stav SEKM Chemický stav pracovní jednotky pro staré zátěže (N nevyhovující) N 

SEKM kontaminant 
Kontaminující látky ve starých zátěžích, způsobujících nedosažení dobrého 

chemického stavu 

BgP, Idp, 

PCE, TCE 

Počet zátěží 
Počet starých zátěží v pracovní jednotce, způsobujících nevyhovující chemický 

stav 

2 

Chem. stav celkem Chemický stav pracovní jednotky (C vyhovující, N nevyhovující, U nehodnoceno) N 

Stoupající trend V pracovní jednotce se vyskytuje stoupající trend (A ano)  

Stoupající trend ukazatel Ukazatel stoupajícího trendu  

Potenciální trend V pracovní jednotce se vyskytuje potenciální trend (A ano) A 

Potenciální trend ukazatel Ukazatel potenciálního trendu NO3 

Trend celkem 
V pracovní jednotce se vyskytuje potenciální nebo stoupající trend (S - stoupající, 

P - potenciální, S,P - stoupající i potenciální) 

P 

 

Chemický stav podzemní vody rajonu 1160 podle hodnocení chemického a kvantitativního stavu 

útvarů podzemních vod pro druhý cyklus plánů povodí v ČR (metodika viz Prchalová et al. 2013) je 

celkově nevyhovující, vlivem obsahu rozličných pesticidů. 

V rajonu 1160 se nevyskytují staré ekologické zátěže.  

Trendy v rajonu 1160 nejsou hodnoceny. 

Vyhodnocení je uvedeno v následující tabulce 9-6 

 

Tabulka 9-6 Chemický stav pracovní jednotky (upraveno) 

ID PRJ ID pracovní jednotky 116001207 

ID útvaru ID útvaru podzemních vod 11600 

Plocha PRJ (km2) Plocha pracovní jednotky podzemních vod v km2 105,1 

Stav PZV 
Chemický stav pracovní jednotky pro recipient podzemní voda (C dobrý, N 

nevyhovující, U nehodnoceno - nejsou data) 

N 

Stav SEKM Chemický stav pracovní jednotky pro staré zátěže (N nevyhovující)  

SEKM kontaminant 
Kontaminující látky ve starých zátěžích, způsobujících nedosažení dobrého 

chemického stavu 

 

Počet zátěží 
Počet starých zátěží v pracovní jednotce, způsobujících nevyhovující chemický 

stav 

 

Chem. stav celkem Chemický stav pracovní jednotky (C vyhovující, N nevyhovující, U nehodnoceno) N 

Stoupající trend V pracovní jednotce se vyskytuje stoupající trend (A ano)  

Stoupající trend ukazatel Ukazatel stoupajícího trendu  

Potenciální trend V pracovní jednotce se vyskytuje potenciální trend (A ano)  

Potenciální trend ukazatel Ukazatel potenciálního trendu  

Trend celkem 
V pracovní jednotce se vyskytuje potenciální nebo stoupající trend (S - stoupající, 

P - potenciální, S,P - stoupající i potenciální) 
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10. PŘÍRODNÍ ZDROJE A VYUŽITELNÉ 

MNOŽSTVÍ PODZEMNÍCH VOD 

 

VÝPOČET PŘÍRODNÍCH ZDROJŮ 

Proudový systém podzemní vody je otevřený s výraznou interakcí podzemní a povrchové vody 

v tocích, umocněný mnoha jezovými stupni. Proudový systém verifikovaný transientním modelem 

(viz kap. 6.2). 

Rajony nejsou hodnoceny ve vodohospodářské bilanci. ČHMÚ nestanovuje velikost přírodních zdrojů 

kvartérních rajonů.  

Dlouhodobé hodnoty přírodních zdrojů byly v minulosti vyčísleny pro sestavení Plánů povodí ve 

VÚV (Olmer 2006) a pro Syntézu labského kvartéru (Herrmann 1998) přehled je uveden v Tab. 10-1. 

 

Tabulka 10-1 Archivní hodnoty přírodních a využitelných zdrojů v l/s 

  1121 1122 1130 1140 1160 

Olmer et al. 2006 zabezpečenost 50% 449 364 531 365 303 

Olmer et al. 2006 zabezpečenost 80% 222 180 262 180 150 

Herrmann et al. 1998 Přírodní zdroje 243 187 379 265 

Herrmann et al. 1998 Índukované zdroje 2 32 6 7 

Herrmann et al. 1998 Využitelné zásoby 219 92 41 135 

Herrmann et al. 1998 Odběry 1997 164 52 1 13 

 

10.1. PŘÍRODNÍ ZDROJE 

HGR 1121 

Tabulka 10-2 Přírodní charakteristiky 

Položka Charakteristika Kód Popis 

3.5. Kód litologického typu 1 štěrkopísek 

3.6. Typ a pořadí kolektoru 5 svrchní kolektor 

3.8. Kód typu kvartérních sedimentů F fluviální 

3.9. Dělitelnost rajonu N nelze dělit 

3.10. Mocnost souvislého zvodnění 6 5 až 15 m 

3.11. Kód typu propustnosti Pr průlinová 

3.12. Hladina V volná 

3.13. Transmisivita m
2
/s 1 vysoká >1.10

-3
 

3.14. Kód kategorie mineralizace (g/l) 2 0,3–1 

3.15. Kód kategorie chemického typu podzemních vod 5 Ca–Mg–HCO3–SO4 

 Plocha (km
2
)  146,1 

 Povodí  Labe 

 

 

 

 

 



Rebilance zásob podzemních vod                                                                        ID EIS 10051606-SFŽP 

188 

 

Zásoby podzemních vod
  

 

1 Přírodní zdroje 

Hodnota přírodních zdrojů pro období 1981 – 2010 

 

zabezpečenost množství (l/s) 

50 % 658 

80 % 467 

 

Podklady a použité metody výpočtu: Hydrologický model BILAN, hydraulický transientní model 

Modflow  a archivní data. Podrobnější členění je uvedeno v komentáři.  

 

2. Využitelné množství 

Hodnota využitelného množství je 393 l/s. Tato hodnota vychází z 90 % zabezpečenosti přírodních 

zdrojů a odpovídá transientním modelem ověřené hodnotě navýšených odběrů. Respektuje požadavky 

na zachování minimálních zůstatkových průtoků v říční síti a respektuje požadavky na zachování 

dostatečné vodnosti na podzemní vodě závislých chráněných ekosystémů. Stávající odběr (2014) ve 

výši 6,8 l/s je zanedbatelný (0,05 l/s.km
2
). 

 

3. Střety zájmů 

V rajonu nejsou známy střety užívání podzemních vod s chráněnými ekosystémy. 

Značným problémem je plošné zemědělské znečištění, které již vyřadilo vodárenské zdroje Černožice 

a Plotiště pro vysoký obsah dusičnanů. 

Velmi problematickým střetem je těžba štěrkopísku, tedy odstranění kolektoru podzemních vod. 

Vytěžené prostory štěrkovištních jezer deformují proudové pole podzemní vody. Umožňují přímou 

kontaminaci bez ochranných vrstev a vyvolávají proces zazemňování, při kterém se postupně jezero 

stane močálem. Přírodní proces urychluje přísun živin v souvislosti s rybářstvím i rekreací (koupací 

vody). Písník Smiřice byl dokonce vyplněn průmyslovým odpadem. 

 

Komentář 

Hydrogeologický rajon zahrnuje kvartérní náplavy Labe, Úpy a Metuje po soutok s Orlicí v Hradci 

Králové uspořádané do terasových stupňů. Průměrná nadmořská výška rajonu je 256,4 m n.m., srážka 

(1982-2010) 615,43 mm. 

Proudový systém podzemní vody je otevřený s výraznou interakcí podzemní a povrchové vody 

v tocích, umocněný mnoha jezovými stupni. Z nadjezí v Předměřicích odbočuje na pravém břehu 

„Labský náhon“, který se vrací do Labe u Březhradu, průsaková voda dotuje údolní terasu. V ploše 

inundace podél Labe jsou odběry podzemní vody z větší části dotovány břehovou infiltrací z toku a 

tím je zabezpečena jejich stabilita. Ve vysokých terasách závislých pouze na dotaci z atmosférických 

srážek, dochází často k vysychání kvartérního kolektoru. V prostoru Jaroměře se do HGR 1121 

částečně odvodňují HGR 4221 a 4222, níže po toku Labe u Smiřic i HGR 4250. Z okrajů údolních 

svahů Labe se do rajonu odvodňují výše situované plochy podložních křídových sedimentů.  
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Tabulka 10-3 Modelem BILAN byl v HGR 1121 stanoven základní odtok pro období 1981-2010 v průměrné 

roční výši: 

zabezpečenost mm/rok l/s.km2 l/s 

50% 95,92 3,04 444 

80% 68,16 2,16 317 

 

V období 2001-2010 zůstává základní odtok v 50% zabezpečenosti shodný 95,92 mm, odtok v 80% 

zabezpečenosti je mírně nižší 66,94 mm. Rozložení odtoku v měsících vyjadřuje graf na obrázku č. 3 

sestavený podle výsledků modelování tabulka 10-4. 

 

Tabulka 10-4 Modelové výsledky dotace a podzemního odtoku (l/s) 

Měsíc XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. PRUM 

Bilan_ZaklOdtok-90% 95 112 245 380 499 519 385 306 227 174 138 121 267 

Bilan_ZaklOdtok-80% 104 140 342 492 550 604 449 356 265 207 164 131 317 

Bilan_ZaklOdtok-50% 180 212 444 678 763 812 603 504 374 302 255 227 446 

MODFLOW_Dotace 1 049 686 1 403 1 193 1 297 192 167 117 117 167 322 351 588 

MODFLOW_Dotace+přítok 1 284 924 1 668 1 468 1 584 458 417 355 345 389 542 570 834 

MODFLOW_Drenáž do toků 661 653 917 948 1 024 730 605 525 465 439 463 462 658 

 

Odtok se zvyšuje se stoupající hladinou podzemní vody s kulminací v dubnu a postupně klesá do 

konce roku. Poněkud odlišná reakce se projevuje v modelovém odtoku z hydraulického transientního 

modelu Modflow, který uvažuje nejen dotaci z atmosférických srážek, ale i dotaci podzemní vody 

v kolektoru příronem vody z podloží, zázemí (přítoky ze sousedních a podložních rajonů) i vsakem 

říční vody (indukované zdroje). 
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Obrázek 10-1 Rozložení odtoku v měsících podle výstupů z modelu BILAN a Modflow 

 

Komplexnější přístup k dotaci i tvorbě podzemního odtoku jeví transientní model Modflow. 

Z rozptylu hodnot v tabulce 10-4 od 446 do 834 l/s, nejlépe vyjadřuje hodnotu přírodních zdrojů 

hodnota odtoku z modelu Modflow ve výši 658 l/s v zabezpečenosti 50 %. Analogickým dopočtem 
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podle výsledků modelu Bilan pro období 1981-2010 má hodnota přírodních zdrojů v zabezpečenosti 

80% velikost 467 l/s (0,71). 

Využitelné množství lze uvažovat ve výši 90% překročení přírodních zdrojů – tedy v hodnotě 393 l/s 

(0,60  hodnoty s 50% zabezpečení). Stávající odběr je pouze ve výši 10 l/s. Simulace v transientním 

modelu Modflow prokázaly možnost výrazného navýšení odběrů v údolní terase, kde dojde jen 

k minimálnímu sníženi hladiny podzemní vody. Vysoké terasy na okraji rajonů mají velmi omezené 

využitelné množství.  

Posouzení hodnoty využitelného množství k zachování minimálního zůstatkového průtoky podle 

metodiky Mrkvičková-Balvín (2013) je v rajonu vzhledem k velkému průtoku Labe v poměru 

k zdrojům podzemních vod irelevantní. Odběry v zóně inundace vyvolávající břehovou infiltraci je 

nutné posuzovat jako odběry vody z toku,  

 

 

HGR 1122 

  

Tabulka 10-5 Přírodní charakteristiky 

Položka Charakteristika Kód Popis 

3.5. Kód litologického typu 1 štěrkopísek 

3.6. Typ a pořadí kolektoru 5 svrchní kolektor 

3.8. Kód typu kvartérních sedimentů F fluviální 

3.9. Dělitelnost rajonu N nelze dělit 

3.10. Mocnost souvislého zvodnění 6 5 až 15 m 

3.11. Kód typu propustnosti Pr průlinová 

3.12. Hladina V volná 

3.13. Transmisivita m
2
/s 1 vysoká >1.10

-3
 

3.14. Kód kategorie mineralizace (g/l) 2 0,3–1 

3.15. Kód kategorie chemického typu podzemních vod 5 Ca–Mg–HCO3–SO4 

 Plocha (km
2
)  128,8 

 Povodí  Labe 

 

 

Zásoby podzemních vod
 
 

 

1 Přírodní zdroje 

Hodnota přírodních zdrojů pro období 1981 – 2010 

 

zabezpečenost množství (l/s) 

50 % 482 

80 % 291 

 

Podklady a použité metody výpočtu: Hydrologický model BILAN, hydraulický transientní model 

Modflow a archivní data. Podrobnější členění je uvedeno v komentáři.  

 

2. Využitelné množství 

Hodnota využitelného množství je 246 l/s. Tato hodnota vychází z 90 % zabezpečenosti přírodních 

zdrojů a odpovídá transientním modelem ověřené hodnotě navýšených odběrů. Respektuje požadavky 
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na zachování minimálních zůstatkových průtoků v říční síti a respektuje požadavky na zachování 

dostatečné vodnosti na podzemní vodě závislých chráněných ekosystémů. Stávající odběr (VHB 2014) 

ve výši 61,7 l/s (0,48 l/s.km
2
) neuvádí odběr 100 l/s důlní vody z písníku Oplatil. Skutečný odběr 

podzemní vody z HGR 1122 tak dosahuje 162 l/s (1,27 l/s.km
2
). 

 

3 Střety zájmů 

V rajonu nejsou známy střety užívání podzemních vod s chráněnými ekosystémy (mokřad Baroch, 

bohdanečské rybníky). 

Velmi komplikovaným střetem je těžba štěrkopísku, tedy odstranění kolektoru podzemních vod. 

Vytěžené prostory štěrkovištních jezer deformují proudové pole podzemní vody. Umožňují přímou 

kontaminaci bez ochranných vrstev a vyvolávají proces zazemňování, při kterém se postupně jezero 

stane močálem. V HGR 1122 se využívá písník Oplatil jako hlavní zdroj pro pardubickou aglomeraci 

v rámci Vodárenské soustavy východní Čechy. V systému hrázemi oddělených důlních polí je čerpaná 

voda lepší kvality, než je podzemní voda z vrtů. Problematické je kolísání teploty a postupná 

eutrofizace vody. 

 

Komentář 

 

Hydrogeologický rajon zahrnuje staré pleistocénní koryto Labe tzv. „bohdanečskou bránu“ nyní 

protékanou pouze „Opatovickým kanálem“ dokončeným roku 1514. Současný tok Labe obtéká 

Kunětickou horu na východě v erosním řečišti téměř bez náplavů. Opatovický kanál odbočuje z Labe 

nad jezem Opatovice a po 32,7 km toku se vlévá zpět do Labe pod Semínem. Kopíruje tak 

pleistocénní tok Labe. Průměrný průtok 2,5 m
3
/s se vyžívá k napájení rybníků a závlahám. Průsaky 

z kanálu, rybníků a závlah infitrují do štěrkopísků a jsou odvodňovány drenážním systémem Rajské 

strouhy. 

Průměrná nadmořská výška rajonu je 232,4 m n.m., srážka (1982-2010) 697,57 mm.  

Proudový systém podzemní vody je otevřený s výraznou interakcí podzemní a povrchové vody. 

Přírodní proudění podzemní vody je ovlivněno odběry, těžbou štěrkopísku i vsakem z Labe a 

Opatovického kanálu. Podložní křídové sedimenty HGR 4360 jsou nepropustné.  

 

Tabulka 10-6 Modelem BILAN byl v rajonu 1122 stanoven základní odtok pro období 1981-2010 

v průměrné roční výši: 

zabezpečenost mm/rok l/s.km2 l/s 

50% 70,58 2,24 287 

80% 42,65 1,35 174 

 

V období 2001-2010 zůstává základní odtok v 50% zabezpečenosti shodný 70,58 mm, odtok v 80% 

zabezpečenosti je mírně vyšší 44,29 mm. Rozložení odtoku v měsících vyjadřuje graf na obrázku 10-2 

sestavený podle výsledků modelování tabulka 10-7. 

Odtok se zvyšuje se stoupající hladinou podzemní vody s kulminací v dubnu a postupně klesá do 

konce roku. Poněkud odlišná reakce se projevuje v modelovém odtoku z hydraulického transientního 

modelu Modflow, který uvažuje nejen dotaci z atmosférických srážek, ale i dotaci podzemní vody 
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v kolektoru příronem vody ze zázemí (přítoky z přípovrchové zóny) i vsakem povrchové vody 

(indukované zdroje). 

 

Tabulka 10-7 Modelové výsledky dotace a podzemního odtoku (l/s) 

Měsíc XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. PRUM 

Bilan_ZaklOdtok-90% 53 48 94 209 287 274 226 179 133 104 83 67 147 

Bilan_ZaklOdtok-80% 11 20 42 51 45 48 26 20 15 19 14 14 174 

Bilan_ZaklOdtok-50% 56 50 167 154 189 190 128 129 96 73 59 70 287 

MODFLOW_Dotace 725 474 971 825 897 133 116 81 81 116 227 243 407 

MODFLOW_Dotace+přítok 893 644 1164 1026 1107 319 289 245 237 268 375 395 580 

MODFLOW_Drenáž do toků 507 492 723 722 776 515 431 376 330 317 243 346 482 
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Obrázek 10-2 Rozložení odtoku v měsících podle výstupů z modelu BILAN a Modflow 

 

Komplexnější přístup k dotaci i tvorbě podzemního odtoku jeví transientní model Modflow. 

Z rozptylu hodnot v tabulce 10-7 od 287 do 580 l/s, nejlépe vyjadřuje hodnotu přírodních zdrojů 

hodnota odtoku z modelu Modflow ve výši 482 l/s v zabezpečenosti 50 %. Analogickým dopočtem 

podle výsledků modelu Bilan pro období 1981-2010 má hodnota přírodních zdrojů v zabezpečenosti 

80% velikost 291 l/s (0,60). 

Využitelné množství lze uvažovat ve výši 90% překročení přírodních zdrojů – tedy v hodnotě 246 l/s 

(0,51 hodnoty s 50% zabezpečení). Stávající odběr (VHB 2014) je ve výši 160 l/s (1,25 l/s.km
2
) je 

částečně saturován průsaky i řízeným odtokem z Opatovického kanálu. Simulace v transientním 

modelu Modflow signalizují výrazné deformace hladiny podzemní vody při navyšování odběrů i 

zvýšení vsaku z povrchových toků. Posouzení hodnoty využitelného množství k zachování 

minimálního zůstatkového průtoku podle metodiky Mrkvičková-Balvín (2013) je v rajonu irelevantní, 

vzhledem k velkému průtoku Labe v poměru k zdrojům podzemních vod. 
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HGR 1130 

Tabulka 10-8 Přírodní charakteristiky 

položka Charakteristika Kód Popis 
3.5. Kód litologického typu 1 štěrkopísek 
3.6. Typ a pořadí kolektoru 5 svrchní kolektor 
3.8. Kód typu kvartérních sedimentů F fluviální 
3.9. Dělitelnost rajonu N nelze dělit 
3.10. Mocnost souvislého zvodnění 2 5 až 15 m 
3.11. Kód typu propustnosti Pr průlinová 
3.12. Hladina V volná 
3.13. Transmisivita m

2
/s 2 střední 1.10

-4
 – 1.10

-3 
3.14. Kód kategorie mineralizace (g/l) 2 0,3–1 
3.15. Kód kategorie chemického typu podzemních vod 5 Ca–Mg–HCO3–SO4 
 Plocha (km

2
)  181,9 

 Povodí  Labe 

 

 

Zásoby podzemních vod
 
 

Přírodní zdroje 

Hodnota přírodních zdrojů pro období 1981 – 2010 

 

zabezpečenost množství (l/s) 

50 % 796 

80 % 514 

 

Podklady a použité metody výpočtu: Hydrologický model BILAN, hydraulický transientní model 

Modflow a archivní data. Podrobnější členění je uvedeno v komentáři.  

 

2. Využitelné množství 

Hodnota využitelného množství je 439 l/s. Tato hodnota vychází z 90 % zabezpečenosti přírodních 

zdrojů a odpovídá transientním modelem ověřené hodnotě navýšených odběrů. Respektuje požadavky 

na zachování minimálních zůstatkových průtoků v říční síti a respektuje požadavky na zachování 

dostatečné vodnosti na podzemní vodě závislých chráněných ekosystémů. Stávající odběr (VHB 2014) 

ve výši 47,8 l/s (0,26 l/s.km
2
) je nízký a 87 % se realizuje jako indukované zdroje. Dominantním 

odběrem je jímání VAK Pardubice v Nemošicích (37,2 l/s VHB 2014), hydraulickým modelem 

simulované zvýšení odběru na 46 l/s vyvolalo pokles hladiny až o 1 m. 

 

3 Střety zájmů 

V rajonu nejsou známy střety užívání podzemních vod s chráněnými ekosystémy. 

 

Komentář 

Hydrogeologický rajon zahrnuje kvartérní náplavy Labe v okolí Pardubic na soutoku s Loučnou a 

Chrudimkou. Náplavy štěrkopísků jsou mocné do 10 m a obsahují křídové valouny, jejichž 
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zvětráváním jsou štěrky zahliněné. Průměrná nadmořská výška rajonu je 234,5 m n.m., srážka (1982-

2010) 608,37 mm.  

Proudový systém podzemní vody je otevřený s výraznou interakcí podzemní a povrchové vody 

v tocích, umocněný jezovými stupni. Mezi Novohradkou a Loučnou je veden kanál Zmínka od jezu 

Dvakačovice do Sezemic. Opačným směrem převádí kanál Halda vodu mezi Loučnou pod 

Sezemicemi a Chrudimkou v Pardubicích. 

V linii toku Loučné a Labe se nespecifikovaně odvodňuje HGR 4310, ale většinou jsou v podloží 

nepropustné křídové sedimenty. Z okrajů údolních svahů Labe a Chrudimky se do rajonu odvodňují 

výše situované plochy podložních křídových sedimentů.  

 

Tabulka 10-9 Modelem BILAN byl v rajonu 1130 stanoven základní odtok pro období 1981-2010 

v průměrné roční výši: 

zabezpečenost mm/rok l/s.km2 l/s 
50% 69,74 2,21 402,25 
80% 45,07 1,43 259,96 

 

V období 2001-2010 zůstává základní odtok v 50% zabezpečenosti shodný 95,92 mm, odtok v 80% 

zabezpečenosti je vyšší 50,21 mm. Rozložení odtoku v měsících vyjadřuje graf na obrázku 10-3 

sestavený podle výsledků modelování tabulka 10-10. 

 

Tabulka 10-10 Modelové výsledky dotace a podzemního odtoku (l/s) 

Měsíc XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. PRUM 

Bilan_ZaklOdtok-90% 81 63 152 293 440 472 344 267 195 148 116 104 223 

Bilan_ZaklOdtok-80% 91 71 197 385 513 500 397 310 226 183 143 116 261 

Bilan_ZaklOdtok-50% 147 179 493 664 757 719 524 415 304 257 201 189 404 

MODFLOW_Dotace 1 260 824 1 686 1 433 1 558 231 201 140 140 201 386 421 707 

MODFLOW_Dotace+přítok 1 412 980 1 860 1 616 1 751 410 367 298 290 345 530 563 869 

MODFLOW_Drenáž do toků 772 777 1 078 1 155 1 280 885 736 638 572 540 554 561 796 

 

Odtok se zvyšuje se stoupající hladinou podzemní vody s kulminací v dubnu a postupně klesá do 

konce roku. Poněkud odlišná reakce se projevuje v modelovém odtoku z hydraulického transientního 

modelu Modflow, který uvažuje nejen dotaci z atmosférických srážek, ale i dotaci podzemní vody 

v kolektoru příronem vody z podloží, zázemí (přítoky ze sousedních a podložních rajonů) i vsakem 

říční vody (indukované zdroje). 

Komplexnější přístup k dotaci i tvorbě podzemního odtoku jeví transientní model Modflow. 

Z rozptylu hodnot v tabulce 10-10 od 404 do 869 l/s, nejlépe vyjadřuje hodnotu přírodních zdrojů 

hodnota odtoku z modelu Modflow ve výši 796 l/s v zabezpečenosti 50 %. Analogickým dopočtem 

podle výsledků modelu Bilan pro období 1981-2010 má hodnota přírodních zdrojů v zabezpečenosti 

80% velikost 514 l/s (0,65). 
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Obrázek 10-3 Rozložení odtoku v měsících podle výstupů z modelu BILAN a Modflow 

 

Využitelné množství lze uvažovat ve výši 90% překročení přírodních zdrojů – tedy v hodnotě 439 l/s 

(0,65 hodnoty s 50% zabezpečení). Stávající odběr je ve výši necelých 50 l/s. Simulace v transientním 

modelu Modflow prokázaly možnost výrazného navýšení odběrů v údolní terase, kde dojde jen 

k malému snížení hladiny podzemní vody. Posouzení hodnoty využitelného množství k zachování 

minimálního zůstatkového průtoky podle metodiky Mrkvičková-Balvín (2013) je v rajonu vzhledem 

k velkému průtoku Labe a přítoků v poměru k zdrojům podzemních vod irelevantní.  

Dominantní odběr v rajonu 1130 (87%) se realizuje jako břehová infiltrace vody z toku Chrudimky v 

Nemošicích. Odběry v okolí toku v zóně přímé interakce podzemní a povrchové vody (obrázek 10-4), 

dosud klasifikované jako odběry podzemní vody navrhujeme převést do odběrů povrchových vod.  

 

 

Obrázek 10-4 Zóna přímé interakce HGR 1130 
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HGR 1140 
 

Tabulka 10-11 Přírodní charakteristiky 

Položka Charakteristika Kód Popis 
3.5. Kód litologického typu 1 štěrkopísek 
3.6. Typ a pořadí kolektoru 5 svrchní kolektor 
3.8. Kód typu kvartérních sedimentů F fluviální 
3.9. Dělitelnost rajonu N nelze dělit 
3.10. Mocnost souvislého zvodnění 2 5 až 15 m 
3.11. Kód typu propustnosti Pr průlinová 
3.12. Hladina V volná 
3.13. Transmisivita m

2
/s 1 vysoká > 1,10

-3 
3.14. Kód kategorie mineralizace (g/l) 2 0,3–1 
3.15. Kód kategorie chemického typu podzemních vod 5 Ca–Mg–HCO3–SO4 
 Plocha (km

2
)  146,9 

 Povodí  Labe 

 

 

Zásoby podzemních vod
 
 

 

Přírodní zdroje 

Hodnota přírodních zdrojů pro období 1981 – 2010 

 

zabezpečenost množství (l/s) 

50 % 705 

80 % 437 

 

Podklady a použité metody výpočtu: Hydrologický model BILAN, hydraulický transientní model 

Modflow a archivní data. Podrobnější členění je uvedeno v komentáři.  

 

2. Využitelné množství 

Hodnota využitelného množství je 362 l/s. Tato hodnota vychází z 90% zabezpečenosti přírodních 

zdrojů a odpovídá transientním modelem ověřené hodnotě navýšených odběrů. Respektuje požadavky 

na zachování minimálních zůstatkových průtoků v říční síti a respektuje požadavky na zachování 

dostatečné vodnosti na podzemní vodě závislých chráněných ekosystémů. Stávající odběr ve výši 5 l/s 

je zanedbatelný. 

 

3 Střety zájmů 

V rajonu nejsou známy střety užívání podzemních vod s chráněnými ekosystémy. Velkou část rajonu 

tvoří pastviny ušlechtilých koní národního hřebčína Kladruby. 

Značným problémem je plošné zemědělské znečištění. 

Problematickým střetem je též těžba štěrkopísku, tedy odstranění kolektoru podzemních vod. 

Vytěžené prostory štěrkovištních jezer deformují proudové pole podzemní vody. Umožňují přímou 
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kontaminaci bez ochranných vrstev a vyvolávají proces zazemňování, při kterém se postupně jezero 

stane močálem. Přírodní proces urychluje přísun živin v souvislosti s rybářstvím i rekreací (koupací 

vody).  

 

Komentář 

Hydrogeologický rajon zahrnuje kvartérní náplavy Labe od Pardubic po Týnec nad Labem. Hlavní 

rozsah štěrkových náplavů leží na pravém břehu, kde též vyúsťují přehloubená pleistocénní koryta 

bohdanečské a kundratické brány. 

Průměrná nadmořská výška rajonu je 216,9 m n.m., srážka (1982-2010) 596,34 mm.  

Proudový systém podzemní vody je otevřený s interakcí podzemní a povrchové vody v toku Labe, 

kanalizovaném pro plavbu několika jezovými stupni. V linii Labe se nespecifikovaně drénuje HGR 

4310 Chrudimská křída. Z okrajů údolních svahů Labe se do rajonu odvodňují výše situované plochy 

podložních křídových sedimentů.  

 

Tabulka 10-12 Modelem BILAN byl v rajonu 1140 stanoven základní odtok pro období 1981-2010 

v průměrné roční výši: 

zabezpečenost mm/rok l/s.km2 l/s 
50% 64,49 2,04 300,40 
80% 39,99 1,27 186,28 

 
V období 2001-2010 zůstává základní odtok v 50% zabezpečenosti shodný 64,49 mm, odtok v 80% 

zabezpečenosti je vyšší 42,21 mm. Rozložení odtoku v měsících vyjadřuje graf na obrázku 10-5 

sestavený podle výsledků modelování tabulka 10-13. 

 

Tabulka 10-13 Modelové výsledky dotace a podzemního odtoku (l/s) 

Měsíc XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. PRUM 
Bilan_ZaklOdtok-90% 57 48 118 237 319 288 214 170 126 117 93 72 155 
Bilan_ZaklOdtok-80% 65 58 150 267 363 361 279 221 164 131 104 82 187 
Bilan_ZaklOdtok-50% 124 133 315 440 561 549 408 326 242 207 164 147 301 
MODFLOW_Dotace 1 098 718 1 470 1 250 1 358 201 175 122 122 175 337 367 616 
MODFLOW_Dotace+přítok 1 221 842 1 604 1 386 1 499 333 300 244 241 291 453 493 742 
MODFLOW_Drenáž do toků 712 699 991 1 014 1 092 771 644 563 501 474 499 496 705 

 

Odtok se zvyšuje se stoupající hladinou podzemní vody s kulminací v dubnu a postupně klesá do 

konce roku. Poněkud odlišná reakce se projevuje v modelovém odtoku z hydraulického transientního 

modelu Modflow, který uvažuje nejen dotaci z atmosférických srážek, ale i dotaci podzemní vody 

v kolektoru příronem vody z podloží, zázemí (přítoky ze sousedních a podložních rajonů) i vsakem 

říční vody (indukované zdroje). 

Komplexnější přístup k dotaci i tvorbě podzemního odtoku jeví transientní model Modflow. 

Z rozptylu hodnot v tabulce 10-13 od 301 do 742 l/s, nejlépe vyjadřuje hodnotu přírodních zdrojů 

hodnota odtoku z modelu Modflow ve výši 705 l/s v zabezpečenosti 50 %. Analogickým dopočtem 

podle výsledků modelu Bilan pro období 1981-2010 má hodnota přírodních zdrojů 437 l/s (0,62) 

v zabezpečenosti 80 %. 
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Obrázek 10-5 Rozložení odtoku v měsících podle výstupů z modelu BILAN a Modflow 

 

Využitelné množství lze uvažovat ve výši 90% překročení přírodních zdrojů – tedy v hodnotě 362 l/s 

(0,51 hodnoty s 50% zabezpečení). Stávající odběr je pouze ve výši 5 l/s. Simulace v transientním 

modelu Modflow prokázaly možnost výrazného navýšení odběrů v údolní terase, kde dojde jen 

k minimálnímu snížení hladiny podzemní vody. Modelovaný velký dočasný odběr (87 l/s) pro 

rekonstrukci BČOV Pardubice vyvolal pokles hladiny až o 3 m a příron indukovaných zdrojů z jezové 

zdrže Srnojedy. Vysoké terasy na severním okraji rajonu mají omezené využitelné množství.  

Posouzení hodnoty využitelného množství k zachování minimálního zůstatkového průtoky podle 

metodiky Mrkvičková-Balvín (2013) je v rajonu vzhledem k velkému průtoku Labe v poměru 

k zdrojům podzemních vod irelevantní.  

 

 

HGR 1160 
 

Tabulka 10-14 Přírodní charakteristiky 

Položka Charakteristika Kód Popis 
3.5. Kód litologického typu 1 štěrkopísek 
3.6. Typ a pořadí kolektoru 5 svrchní kolektor 
3.8. Kód typu kvartérních sedimentů F fluviální 
3.9. Dělitelnost rajonu N nelze dělit 
3.10. Mocnost souvislého zvodnění 2 5 až 15 m 
3.11. Kód typu propustnosti Pr průlinová 
3.12. Hladina V volná 
3.13. Transmisivita m

2
/s 1 vysoká > 1,10

-3 
3.14. Kód kategorie mineralizace (g/l) 2 0,3–1 
3.15. Kód kategorie chemického typu podzemních vod 5 Ca–Mg–HCO3–SO4 
 Plocha (km

2
)  105,1 

 Povodí  Labe 
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Zásoby podzemních vod
 
 

Přírodní zdroje 

Hodnota přírodních zdrojů pro období 1981 – 2010 

 

zabezpečenost množství (l/s) 

50 % 385 

80 % 178 

 
Podklady a použité metody výpočtu: Hydrologický model BILAN, hydraulický transientní model 

Modflow a archivní data. Podrobnější členění je uvedeno v komentáři.  

 

Využitelné množství 

Hodnota využitelného množství je 129 l/s. Tato hodnota vychází z 90% zabezpečenosti přírodních 

zdrojů a odpovídá transientním modelem ověřené hodnotě navýšených odběrů. Respektuje požadavky 

na zachování minimálních zůstatkových průtoků v říční síti a respektuje požadavky na zachování 

dostatečné vodnosti na podzemní vodě závislých chráněných ekosystémů. Stávající odběr (SVP 2014)  

ve výši 15 l/s (0,14 l/s.km
2
) je nízký. 

 

Střety zájmů 

V rajonu nejsou známy střety užívání podzemních vod s chráněnými ekosystémy. 

Značným problémem je plošné zemědělské znečištění, je identifikován nárůst obsahu dusičnanů, které 

se projevuje i ve vysoké eutrofizaci důlní vody ve štěrkovištích. 

Velmi problematickým střetem je těžba štěrkopísku, tedy odstranění kolektoru podzemních vod. 

Vytěžené prostory štěrkovištních jezer deformují proudové pole podzemní vody. Umožňují přímou 

kontaminaci bez ochranných vrstev a vyvolávají proces zazemňování, při kterém se postupně jezero 

stane močálem. Přírodní proces urychluje přísun živin v souvislosti s rybářstvím. 

 

Komentář 

Hydrogeologický rajon zahrnuje náplavy pleistocénního přehloubeného koryta Labe, nyní protékaného 

Cidlinou a jejími přítoky. Území je známo jako „urbanická“ a „kundratická“ brána.  

Průměrná nadmořská výška rajonu je 234,5 m n.m., srážka (1982-2010) 597,19 mm.  

Proudový systém podzemní vody je otevřený s interakcí podzemní a povrchové vody v tocích a 

rybnících. Podložní slínité sedimenty HGR 4360 jsou nepropustné. Z okrajů údolních svahů Labe se 

do rajonu odvodňují výše situované plochy podložních křídových sedimentů. Ve vysokých terasách 

závislých pouze na dotaci z atmosférických srážek, dochází často k vysychání kolektoru.  

Tabulka 10-15 Modelem BILAN byl v rajonu 1160 stanoven základní odtok pro období 1981-2010 

v průměrné roční výši: 

zabezpečenost mm/rok l/s.km2 l/s 

50% 51,09 1,62 170,26 

80% 23,77 0,75 79,22 



Rebilance zásob podzemních vod                                                                        ID EIS 10051606-SFŽP 

200 

 

 

V období 2001-2010 zůstává základní odtok v 50% zabezpečenosti shodný 51,09 mm, odtok v 80% 

zabezpečenosti je vyšší 32,02 mm. Rozložení odtoku v měsících vyjadřuje graf na obrázku č.3 

sestavený podle výsledků modelování tabulka 10-16. 

 

Tabulka 10-16 Modelové výsledky dotace a podzemního odtoku (l/s) 

Měsíc XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. PRUM 

Bilan_ZaklOdtok-90% 19 16 14 40 96 138 111 84 59 49 37 26 57 

Bilan_ZaklOdtok-80% 27 24 24 43 132 208 147 117 83 63 47 34 79 

Bilan_ZaklOdtok-50% 52 46 92 281 282 363 287 221 156 119 90 66 171 

MODFLOW_Dotace 496 325 664 565 614 91 79 55 55 79 152 166 278 

MODFLOW_Dotace+přítok 662 491 854 761 820 272 248 215 208 227 301 315 448 

MODFLOW_Drenáž do toků 396 386 510 522 560 411 355 317 292 282 295 298 385 

 

Odtok se zvyšuje se stoupající hladinou podzemní vody s kulminací v dubnu a postupně klesá do 

konce roku. Poněkud odlišná reakce se projevuje v modelovém odtoku z hydraulického transientního 

modelu Modflow, který uvažuje nejen dotaci z atmosférických srážek, ale i dotaci podzemní vody 

v kolektoru ze zázemí (přítoky ze sousedních rajonů) i vsakem říční vody (indukované zdroje). 
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Obrázek 10-6 Rozložení odtoku v měsících podle výstupů z modelu BILAN a Modflow 

 

Komplexnější přístup k dotaci i tvorbě podzemního odtoku jeví transientní model Modflow. 

Z rozptylu hodnot v tabulce č. 10-16 od 171 do 448 l/s, nejlépe vyjadřuje hodnotu přírodních zdrojů 

hodnota odtoku z modelu Modflow ve výši 385 l/s v zabezpečenosti 50 %. Analogickým dopočtem 

podle výsledků modelu Bilan pro období 1981-2010 má hodnota přírodních zdrojů v zabezpečenosti 

80% velikost 178 l/s (0,46). 

Využitelné množství lze uvažovat ve výši 90% překročení přírodních zdrojů – tedy v hodnotě 129 l/s 

(0,34 hodnoty s 50% zabezpečení). Stávající odběr je pouze ve výši 15 l/s. Simulace v transientním 
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modelu Modflow prokázaly možnost navýšení odběru ve vodárenském zdroji Třesice Písek na úroveň 

12 l/s za vyvolané lokálních změn v proudění podzemní vody.  

Posouzení hodnoty využitelného množství k zachování minimálního zůstatkového průtoky podle 

metodiky Mrkvičková-Balvín (2013) je v rajonu vzhledem k velikosti průtoku Cidliny v poměru 

k zdrojům podzemních vod irelevantní.  

 

NÁVRHY 

Hranice rajonů 1121, 1122, 1130, 1140, 1160 se jeví vhodné bez potřeby změny. 

Je potřebná legislativní úprava, kterou bude posílena možnost vodohospodářského využití štěrkovišť 

jako zdrojů podzemní vody. 

Pro sledování stavu podzemních vod je navržen průzkumný hydrogeologický vrt vyhloubený v rámci 

projektu Rebilance zásob podzemních vod 1121_01Q Rasošky. Vrt 1121_01Q byl vyhlouben ke 

sledování režimu hladiny ve vyšších terasách.  

Vrt 1122_01Q Těchlovice Rasošky byl vyhlouben ke sledování režimu hladiny ve vyšších terasách. 

Vrty 1122_02Q a 03Q testují interakci podzemní a povrchové vody. 

Vrt 1130_01Q Lány-Kokešov byl vyhlouben ke sledování režimu hladiny ve vyšších terasách. 

Dominantní odběr v rajonu 1130 (87%) se realizuje jako břehová infiltrace vody z toku Chrudimky v 

Nemošicích. Odběry v okolí toku v zóně přímé interakce podzemní a povrchové vody (obrázek 10-4), 

dosud klasifikované jako odběry podzemní vody navrhujeme převést do odběrů povrchových vod. 

Vrt 1140_01Q Selmice sleduje interakci podzemní vody s Labem. Vrty 1140_02Q a 03Q Lohenice 

byly vyhloubeny ke sledování změn podzemní vody průsakem štěrkovištní jámou. 

Vrty 1160_01Q, 1160_02Q  a 1160_03Q testují zvodnění štěrkopísku na rozvodnici mezi Labem a 

Cidlinou. Vrt 1160_04Q Kladruby –Kolesa testuje zvodnění na jižním uzávěru kundratické brány. 

Pro hodnocení aktuální roční tvorby přírodních zdrojů podzemních vod doporučujeme rozšířit státní 

pozorovací síť podzemních vod o monitorovací vrty vyhloubené v rámci projektu Rebilance zásob 

podzemních vod, uvedené v tabulce 10-17.  

 

Tabulka 10-17 Nové referenční vrty navržené k monitorování a jejich základní charakteristiky 

označení objektu název objektu monitorovaný kolektor Hloubka (m) odměrný bod (m n. m) 

1121_01Q Rasošky kvartérní 8.23 266,25 

1122_01Q Těchlovice kvartérní 18,66 290,82 

1122_02Q Hrobice V kvartérní 7,15 222,48 

1122_03Q Hrobice Z kvartérní 5,82 222,21 

1130_01Q Lány (Kokešov) kvartérní 8,80 240,99 

1140_01Q Selmice kvartérní 10,80 204,05 

1140_02Q Lohenice S kvartérní 10,90 213,50 

1140_03Q Lohenice J kvartérní 14,03 214,62 

1160_01Q Lhota pod Libčany kvartérní 18,50 238,78 

1160_02Q Syrovátka kvartérní 14,00 238,46 

1160_03Q Roudnice kvartérní 15,10 238,27 

1160_04Q Tetov kvartérní 10,00 211,32 
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11. ZÁVĚR 

Cílem projektu bylo kombinací pestrého souboru nejmodernějších technologických a metodických 

postupů přehodnotit přírodní zdroje a využitelné zásoby podzemních vod v jednotlivých 

posuzovaných hydrogeologických rajonech.  

 

 Přírodní zdroje podzemních vod pro jednotlivé rajony 1121, 1122, 1130, 1140, 1160 

činí: 658+482+796+705+385 l/s. Přírodní zdroje odpovídají 50% zabezpečenosti ze 

základního odtoku z modelu BILAN za referenční období 1981 – 2010 v kombinaci s 

hydraulickým modelem. 

 Hodnota využitelného množství pro jednotlivé rajony 1121, 1122, 1130, 1140, 1160 činí: 

393+246+439+362+129 l/s. Vyhází z 90% zabezpečenosti přírodních zdrojů, při zachování 

minimálního zůstatkového průtoku.  

 Celkové současné odběry (2014) pro jednotlivé rajony 1121, 1122, 1130, 1140, 1160: 

6,8+162+47,8+5+15 l/s se v žádném rajonu neblíží využitelnému množství. V rajonu 

1130 (v menší míře i dalších) odběry vyvolávají indukované zdroje z říční vody Labe a 

Chrudimky. 

 Odběry v okolí toků v zóně přímé interakce podzemní a povrchové vody navrhujeme převést 

do odběrů povrchových vod. 

 Je potřebná legislativní úprava, kterou bude posílena možnost trvalého vodohospodářského 

využití štěrkovišť jako zdrojů podzemní vody. 

 Největší doplňování zásob podzemní vody ve srážkově průměrném roce, stanovená 

hydraulickým modelem, ve všech popisovaných rajonech nastává v období listopad - březen, 

kdy je významně omezena evapotranspirace a dochází k dotaci podzemní vody vlivem sycení 

připovrchové zóny při tání sněhu. Maximum nastává v lednu, následuje březen a pak únor.  

 Podprůměrná infiltrace vychází v období měsíců duben až říjen, s minimem dopolňování 

zásob podzemních vod v červenci a v červnu. 

 V obdobích podprůměrné srážkové infiltrace významně převládá v dotaci HGR přítok ze 

zázemí.  

 Pro sledování přírodních zdrojů podzemních vod jsou navrženy hydrogeologické vrty státní 

pozorovací sítě ČHMÚ a průzkumné hydrogeologické vrty vyhloubené v rámci projektu 

Rebilance zásob podzemních vod (viz tab. 10-17). 
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