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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 



Rebilance zásob podzemních vod                                                                        ID EIS 10051606-SFŽP 

13 

 

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. 

 

 

 

 

1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 

Základní údaje o regionu R1b podle jednotlivých hydrogeologických rajonů: 

 

Tabulka 1-1. Základní údaje o hydrogeologickém rajonu 1151 (heis.vuv.cz) 

ID hydrogeologického rajonu: 1151 

Název hydrogeologického rajonu: Kvartér Labe po Kolín 

ID útvaru: 11510 

Název útvaru: Kvartér Labe po Kolín 

Plocha, km
2
: 88,1404 

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: Středočeský 
Platný dle vyhlášky č. 5/2011 Sb. 
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Tabulka 1-2 Základní údaje o hydrogeologickém rajonu 1152 (heis.vuv.cz) 

ID hydrogeologického rajonu: 1152 

Název hydrogeologického rajonu: Kvartér Labe po Nymburk 

ID útvaru: 11520 

Název útvaru: Kvartér Labe po Nymburk 

Plocha, km
2
: 238,585 

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: Středočeský 
Platný dle vyhlášky č. 5/2011 Sb. 

 

 

Tabulka 1-3 Základní údaje o hydrogeologickém rajonu 1171 (heis.vuv.cz) 

ID hydrogeologického rajonu: 1171 

Název hydrogeologického rajonu: Kvartér Labe po Jizeru 

ID útvaru: 11710 

Název útvaru: Kvartér Labe po Jizeru 

Plocha, km
2
: 88,7268 

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: Středočeský 
Platný dle vyhlášky č. 5/2011 Sb., 

 

Tabulka 1-4 Základní údaje o hydrogeologickém rajonu 1172 (heis.vuv.cz) 

ID hydrogeologického rajonu: 1172 

Název hydrogeologického rajonu: Kvartér Labe po Vltavu 

ID útvaru: 11720 

Název útvaru: Kvartér Labe po Vltavu 

Plocha, km
2
: 293,805 

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

Region R1b zahrnuje území podél toku Labe a částečně jeho přítoků v prostoru (od severozápadu k 

jihovýchodu) Mělník, Kralupy nad Vltavou, Neratovice, Brandýs nad Labem, Lysá nad Labem, 

Nymburk, Poděbrady, Kolín, Nové Dvory, Vrdy, v oblasti výskytu souvislých kvartérních fluviálních 

sedimentů ve středních Čechách, zahrnující HGR 1151, 1152, 1171, 1172. 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 C 

a A, které náleží k HGR 4410, 4430, 4521, 4522 a 4710 (a k dalším v rámci projektu nehodnoceným 

rajonům). Celková plocha regionu R1b činí 710 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 převážně po vodním toku, méně často po hydrologické rozvodnicí (mezi 

HGR 1151 a 1152). 

. 
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Obrázek 2-1 Situace hydrogeologického regionu R1b 
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3. VSTUPNÍ INFORMACE 

3.1. GEOLOGICKÁ PROZKOUMANOST 

Území regionu 1c pokrývají z větší nebo menší části Geologické mapy ČSR v měřítku 1 : 50 000 12-

21 Kralupy nad Vltavou (Vejlupek – Straka 1988), 12-22 Mělník (Holásek – Zelenka 1988), 13-11 

Benátky nad Jizerou (Hradecká et al. 1995), 13-13 Brandýs nad Labem – Stará Boleslav (Holásek 

1987), 13-14 Nymburk (Holásek et al. 1993), 13-32 Kolín (Holásek et al. 1996) a 13-41 Čáslav 

(Holásek et al. 1998). Pokud jde o geologické mapy v měřítku 1 : 25 000 (včetně Vysvětlivek), 

pokrývá jich Region 1b celá řada. Do hydrogeologicky významné soutokové oblasti Vltavy a Labe 

včetně pokračování rajonu až k soutoku Labe s Jizerou zasahují listy M-33-53-D-d (Mělník) – Rädisch 

et al. (1971), 12-221 Mělník - rukopisná mapa (Zelenka et al. 1987), M-33-53-D-c (Říp) – Žebera 

(1969), M-33-65-B-b (Lužec nad Vltavou) – Rädisch et al. (1965),  M-33-65-B-a (Veltrusy) – Rädisch 

et al. (1967), 12-214 Kralupy nad Vltavou - rukopisná mapa (Stárková et al. 1989),12-223 Odolena 

Voda – Straka et al. (1990), 12-224 Neratovice (Volšan – Valečka 1982), 13-131 Brandýs nad Labem 

– Stará Boleslav (Holásek et al. 2005), 13-113 Sojovice (Zelenka et al. 2006), 13-132 Lysá nad labem 

(Havlíček et al. 2007). Velmi důležité jsou geologické průzkumy na štěrkopísky: Hostín II (Bílek et al. 

1983), Vraňany - Jenišovice (Blažková - Kováříková 1977), Tišice – Mlékojedy (Janda et al. 1977), 

Ovčáry (Janda et al. 1962), Brandýs nad Labem (Bylová I. et al. 1961), Stará Boleslav (Janda 1981), 

Sojovice (Kováříková – Navrátil 1970), Sojovice II (Janda 1988). Významné údaje o 

hydrogeologických poměrech podzemních vod mezi Veltrusy a Miřejovicemi poskytla práce J.Vrby 

(1958). Z geologického a hydrogeologického hlediska má prioritní význam soutoková oblast Jizery a 

Labe, kterou charakterizuje mezi Káraným a Lysou nad Labem morfologicky výrazný, rozsáhlý 

fluviální kužel vytvořený Jizerou (Zíma 1963, Kamberský 1964, Svatoš 1964, Kováříková - Navrátil 

1970, Balíček 1974, Zelinka 1985, Janda 1988). Následující část regionu od Semic a Ostré směrem k 

V až JV (Kostomlaty, Sadská, Nymburk, Kolán, Poděbrady, Sány, Velký Osek, Veltruby, Pečky), ve 

které se do hlavního toku vlévají především Výrovka, Mrlina a Cidlina, znázorňují v měřítku 1:25 000 

především geologické mapy 13-134 Český Brod (Zelenka et al. 2000), 13-141 Nymburk (Čech et al. 

2007), 13-143 Pečky (Zelenka et al. 2000) a 13-322 Kolín (Zelenka et al. 2002). Středem zájmu byla 

tato část regionu také v souvislosti s těžbou štěrkopísků: Sadská, Sadská II – Kováříková H.–

Navrátil.K, (1972), Hradišťko I (Fafejta, J.–Janda, Z.–Navrátil, K. 1977), Kluk u Poděbrad (Stáhalík 

1959, Blažková et al. 1975, Herešová 1980), Předhradí (Janda 1967), Písty (Morch 1997), Polabí - 

Mostkový les (Vilamová et al. 1962), Polabí -Zvěřínek (Vlčková et al. 1967). Místy došlo také k 

ověření hydrogeologických poměrů: Labsko – cidlinská delta (Vrba 1955, 1962) a v okolí Budiměřic 

(Pištora 1963, Žitný et al. 1976).   

Nejvýchodnější část regionu od Kolína zhruba směrem k JV sleduje nivu Labe jen krátce. Zasahuje 

hlavně do údolí dolních toků labských přítoků: Klejnárky, Doubravy a Brslenky. Kromě již citované 

geologické mapy v měřítku 1 : 25 000 13-322 Kolín nezasahuje na toto území žádná další mapa téhož 

měřítka. Zčásti pokračují do tohoto území průzkumy štěrkopísků a písků: Labské písky (Šmaus – 

Vilímek 1967), Polabí – Zvěřínek (Němec et al. 1967) a jeden lokální průzkum: Chotusice (Kulhánek 

1962). Kromě toho zde bylo provedeno několik hydrogeologických průzkumů: např. Konárovice 

(Černý 1988), sedimenty Doubravy u obce Zbyslav (Hepnar (1966) a zdroje písku a štěrkopísku pro 

stavbu ČKD Kutná Hora (Mazák – Sotolářová 1961) – mezi Starým Kolínem a Svatou Kateřinou. 
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Obrázek 3-1 Situace vrtů použitých v regionu R1b 
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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 R1b 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) 

1151_01Q Hlízov -1061176,06 -682933,04 199,65 15,0 1,1 – 14,0 6,9.10-3 

1152_01Q Semice -1039192,47 -707942,08 179,53 7,0 0,0 – 5,4 1,04.10-3 

1152_02Q  Semice -1039938,57 -708772.50 181,57 10,0 1,0 – 8,8 5,2.10-3 

1152_03Q Kanín -1047574,05 -686856,85 193,26 5,0 0,3 – 3,9 2,3.10-4 

1171_01Q Ostrá (sever) -1037440,00 -706662,07 177,33 12,2 1,0 – 11,6 1,61.10-2 

1171_02Q Ostrá (jih) -1038169,85 -706883,62 178,03 10,9 0,9 – 8,6 6,8.10-3 

1172_01Q  Otradovice (Skorkov) -1058416,41 -658291,9 213,91 22,0 0,25– 20,6 3,02.10-3 

1172_02Q 
Otradovice 

(Hlavenec) 
-1030528,28 -721329,52 188.50 20,0 0,0 – 18,8 3,18.10-3 

1172_03Q Konětopy SZ -1025024,36 -723920,42 178,35 18,0 1,3 – 16,3 1,84.10-2 

1172_04Q Konětopy JV -1025728,30 -723619,61 176,69 14,0 1,3 – 12,7 9,0.10-3 

1172_05Q Mělník-Velký Borek -1014894,27 -732981,74 174,11 10,5 0,0 – 7,5 5,1.10-3 

 

 

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 významných regionálních prací: Základní hydrogeologická mapa 

1:200 000 a Mapa chemismu podzemních vod 1 : 200 000především listy 12 Praha a 13 Hradec 

Králové (Hazdrová 1981a,b; Krásný 1981a,b) a k nim příslušné Vysvětlivky (Hazdrová et al. 1983, 

Krásný et al. 1982). Podrobněji byly v kartografické formě vyjádřeny hydraulické parametry 

jednotlivých horninových typů v Hydrogeologické mapě ČR v měřítku 1:50 000 v rámci souboru 

geologických a účelových map 1 : 50 000 listy 13-32 Kolín (Krásný (1986), 13-41 Čáslav (Kadlecová 

1998), 13-13 Brandýs nad Lem – Stará Boleslav (Hrkal 1986), 13-14 Nymburk (Zelinka 1992),  13-11 

Benátky nad Jizerou (Zelinka 1995), 12-22 Mělník (Hrkal 1988), 12-21 Kralupy nad Vltavou 

(Mentlík-Burda 1988) a k nim příslušné textové Vysvětlivky (Hrkal in: Müller ed. 1991, Burda in: 

Müller ed. 1991, Zelinka in: Müller ed. 1993, 2001) a v Hydrogeologické kapitole ke Geologické 

mapě 1:25 000 list Sojovice (Kadlecová 2006). 
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První hydrogeologické práce v zájmovém území spadají do první poloviny 20. století a souvisí 

s mapováním a vyhledáváním zdrojů kvalitní vody pro hlavní město Prahu (Hynie 1937).  Rozmístění 

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

hydrogeologickou prací v zájmovém území byla výstavba státní pozorovací sítě mělkých podzemních 

vod, která probíhala v 60. letech (Hepnar 1966, Kolman 1966, Plešinger 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). 

Pozornost hydrogeologů byla soustředěna zejména na vodohospodářsky nejvýznamnější kvartérní 

kolektor podél Labe. V území s. i v. od Kolína bylo vyhloubeno množství vrtů, sloužících dosud k 

zásobování vodou (jímací území u Tří Dvorů a Veletova a řada dalších zdrojů). Další hydrogeologické 

a hydrochemické údaje zde přinesly zejména práce konané v souvislosti s hloubením indikačních nebo 

průzkumných vrtů k ochraně zdrojů podzemní vody před kontaminací. V povodí Doubravy je 

hydrogeologická prozkoumanost mnohem nižší. Podrobný celkový přehled hydrogeologických prací 

doplněný údaji o využití podzemní vody na území okresu Kolín, je zpracován v hydrogeologické 

studii okresu Kolín (Zelinka 1986). 

Průzkum soutokové oblasti Labe a Cidliny jako jímacího území pro Poděbrady zahájil Vrba (1962, 

Vrba-Wallenfelsová-Zima 1958), pokračovali Čapek (1969, 1971) a Herešová (1976), pro Nymburk 

např. Pištora (1963). 

S posílením a rekonstrukcí již stávajících jímacích řadů podél toku Jizery, které jsou součástí jímacího 

území Káraný souvisí řada průzkumných prací (např. Benešová 1967, Eliášová a kol. 1964a, 1964b, 

1966; Heršt 1982, Kolář 1973; Krausová a kol. 1964, Zima 1963; Čížek 2003, 2004, Milický 2004). 

 

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 

1151 VP0368 Vrt Vlačice (Výčapy) 217.66 2-1-03-05-0470 Vlačice 1966-2011 

1151 VP0369 Vrt Bílé Podolí (Zaříčany) 215.90 2-1-03-05-0480 Zaříčany 1966-2014 

1151 VP0373 Vrt Žehušice 210.46 2-1-03-05-0590 Horka u Žehušic 1966-2014 

1151 VP0375 Vrt Záboří n.L.(Kobylnice) 206.45 2-1-03-05-0610 Kobylnice nad Doubravou 1966-2014 

1151 VP0377 Vrt Vrdy 218.86 2-1-03-05-0470 Zbyslav 1979-2014 

1151 VP0452 Vrt Konárovice (Labuť) 199.03 2-1-04-01-0020 Konárovice 1964-2014 

1151 VP0455 Vrt Nové Dvory (Hlízov) 202.45 2-1-04-01-0340 Hlízov 1964-2011 

1151 VP0457 Vrt Starý Kolín 199.46 2-1-04-01-0370 Starý Kolín 1964-2014 

1152 VP0426 Vrt Libice nad Cidlinou 188.82 2-1-04-04-0160 Libice nad Cidlinou 1961-2014 

1152 VP0428 Vrt Odřepsy 193.32 2-1-04-04-0150 Libice nad Cidlinou 1961-2014 

1152 VP0431 Vrt Libice nad Cidlinou 188.68 2-1-04-04-0150 Libice nad Cidlinou 1961-2014 

1152 VP0458 Vrt Veltruby (Hradišťko) 191.81 2-1-04-01-0500 Hradišťko I 1964-2014 

1152 VP0459 Vrt Nová Ves 193.46 2-1-04-01-0500 Nová Ves I 1964-2014 

1152 VP0460 Vrt Pňov (Klipec) 194.21 2-1-04-01-0570 Pňov 1964-2011 

1152 VP0461 Vrt Oseček 189.59 2-1-04-04-0160 Oseček 1964-2014 

1152 VP0463 Vrt Vrbová Lhota 190.03 2-1-04-06-0320 Vrbová Lhota 1964-2012 

1152 VP0464 Vrt Pečky 192.53 2-1-04-06-0310 Pečky 1964-2014 

1152 VP0465 Vrt Třebestovice 192.50 2-1-04-06-0440 Třebestovice 1964-2014 

1152 VP0466 Vrt Sadská 187.94 2-1-04-06-0490 Sadská 1964-2012 

1152 VP0472 Vrt Kovanice 186.24 2-1-04-05-0670 Kovanice 1964-2011 

1152 VP0476 Vrt Vrbová Lhota, HP 2 A 190.97 2-1-04-06-0310 Vrbová Lhota 1992-2014 

1152 VP0480 Vrt Sadská, HP 3 A 189.55 2-1-04-06-0480 Sadská 1991-2014 

1152 VP0484 Vrt Písková Lhota, HP 1 A 188.00 2-1-04-06-0320 Písková Lhota u Poděbrad 1991-2014 

1152 VP0501 Vrt Hořátev 186.08 2-1-04-06-0510 Hořátev 1964-2014 

1152 VP0504 Vrt Hradišťko 180.22 2-1-04-07-0050 Hradištko u Sadské 1964-2014 

1152 VP0520 Vrt Sadská 184.09 2-1-04-07-0040 Sadská 1968-2014 

1152 VP0521 Vrt Velenka 185.23 2-1-04-07-0290 Hradištko u Sadské 1966-2014 

1152 VP0522 Vrt Hradišťko 183.50 2-1-04-07-0040 Hradištko u Sadské 1968-2014 

1171 VP0503 Vrt Kostomlaty n.L. (Doubrava) 181.27 2-1-04-07-0010 Doubrava u Kostomlat n.L. 1964-2014 

1171 VP0505 Vrt Ostrá (Šnepov) 180.23 2-1-04-07-0310 Ostrá 1964-2014 

1171 VP0506 Vrt Ostrá 180.28 2-1-04-07-0330 Ostrá 1964-2014 

1171 VP0507 Vrt Lysá nad Labem 183.63 2-1-04-07-0330 Lysá nad Labem 1964-2014 

1171 VP0508 Vrt Lysá nad Labem (Litol) 176.69 2-1-04-07-0320 Litol 1964-2014 

1171 VP0510 Vrt Přerov nad Labem 174.90 2-1-04-07-0600 Přerov nad Labem 1964-2014 

1171 VP0511 Vrt Přerov nad Labem 174.26 2-1-04-07-0470 Přerov nad Labem 1959-2014 

1171 VP0512 Vrt Přerov nad Labem 174.42 2-1-04-07-0470 Přerov nad Labem 1959-2010 

1171 VP0513 Vrt Přerov nad Labem 174.50 2-1-04-07-0470 Přerov nad Labem 1959-2010 

1171 VP0514 Vrt Přerov nad Labem 174.28 2-1-04-07-0470 Přerov nad Labem 1959-2010 

1171 VP0516 Vrt Lysá nad Labem (Dvorce) 185.72 2-1-04-07-0440 Stará Lysá 1964-2016 

1171 VP0670 Vrt Lysá nad Labem 185.37 2-1-04-07-0650 Lysá nad Labem 1968-2012 

1172 PP0232 Pramen Čečelice, Močidla 190.00 3-1-05-04-0160 Čečelice 1963-2014 

1172 VP0671 Vrt Skorkov (Podbrahy) 176.76 2-1-05-03-0150 Skorkov 1968-2012 

1172 VP0672 Vrt Otradovice 175.98 2-1-05-03-0150 Otradovice 1968-2014 

1172 VP0673 Vrt Skorkov (Podbrahy) 189.60 2-1-05-03-0150 Otradovice 1966-2014 

1172 VP0674 Vrt Nový Vestec 176.13 2-1-05-03-0150 Otradovice 1966-2014 

1172 VP0675 Vrt Nový Vestec 171.41 2-1-05-04-0050 Nový Vestec 1966-2014 

1172 VP0678 Vrt 
Brandýs nad Labem - Stará 

Boleslav 
170.20 2-1-05-04-0090 Stará Boleslav 1966-2014 

1172 VP0681 Vrt Hlavenec 190.15 2-1-05-04-0170 Hlavenec 1966-2014 

1172 VP0682 Vrt Dřísy 173.45 2-1-05-04-0160 Dřísy 1965-2014 

1172 VP0683 Vrt Křenek 169.59 2-1-05-04-0190 Křenek 1966-2014 

1172 VP0684 Vrt Kostelec nad Labem 166.15 2-1-05-04-0200 Rudeč 1966-2014 

1172 VP0687 Vrt Tišice (Kozly) 165.57 2-1-05-04-0320 Kozly u Tišic 1968-2014 

1172 VP0689 Vrt Konětopy 181.50 2-1-05-04-0160 Konětopy 1965-2014 

1172 VP0690 Vrt Čečelice 178.36 2-1-05-04-0540 Čečelice 1968-2014 

1172 VP0692 Vrt Liblice 180.69 2-1-05-04-0510 Liblice 1968-2014 

1172 VP0695 Vrt Malý Újezd (Jelenice) 181.10 2-1-05-04-0520 Jelenice u Mělníka 1968-2014 

1172 VP0696 Vrt Všetaty 173.85 2-1-05-04-0540 Všetaty 1965-2010 
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1172 VP0697 Vrt Tišice 164.65 2-1-05-04-0540 Tišice 1965-2014 

1172 VP0698 Vrt Neratovice (Libiš) 166.68 2-1-05-04-0620 Libiš 1968-2014 

1172 VP0699 Vrt Neratovice (Libiš) 161.22 2-1-05-04-0560 Libiš 1965-2014 

1172 VP0704 Vrt Obříství 165.32 2-1-05-04-0620 Obříství 1965-2014 

1172 VP0706 Vrt Kly 159.21 2-1-05-04-0650 Kly 1968-2012 

1172 VP0708 Vrt Kly 157.99 2-1-05-04-0650 Kly 1978-2014 

1172 VP0714 Vrt 
Sojovice (Otradovice), HP 

70 A 
178.38 2-1-05-04-0090 Otradovice 1994-2014 

1172 VP0722 Vrt Kly, 2M079 162.85 2-1-05-04-0650 Kly 2008-2014 

1172 VP0723 Vrt Zálezlice 163.53 2-1-05-04-0630 
 

2009-2014 

1172 VP1701 Vrt Hořín (Vrbno) 165.88 2-1-12-02-0970 Vrbno u Mělníka 1965-2012 

1172 VP1703 Vrt Lužec n.V. (Chramostek) 162.87 2-1-12-02-0950 Lužec nad Vltavou 1965-2014 

1172 VP1704 Vrt Hostín u Vojkovic 163.52 2-1-12-02-0960 Hostín u Vojkovic 1964-2014 

1172 VP1706 Vrt Všestudy (Dušníky n.V.) 166.48 2-1-12-02-0960 Dušníky nad Vltavou 1964-2014 

1172 VP1707 Vrt Vojkovice 170.30 2-1-12-02-0960 Křivousy 1965-2014 

1172 VP1708 Vrt Veltrusy 170.70 2-1-12-02-0480 Veltrusy 1957-2014 

1172 VP1709 Vrt 
Nové Ouholice (Staré 

Ouholice) 
170.16 2-1-12-02-0470 Nové Ouholice 1965-2014 

1172 VP1712 Vrt Spomyšl 179.18 2-1-12-03-0020 Spomyšl 1965-2014 

1172 VP1901 Vrt Býkev (Jenišovice) 168.13 2-1-12-03-0020 Jenišovice u Mělníka 1964-2012 

1172 VP1903 Vrt Hořín (Brozánky) 163.18 2-1-12-03-0170 Hořín 1964-2014 

1172 VP1905 Vrt Cítov 165.91 2-1-12-03-0170 Cítov 1963-2014 
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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. 

 

1151_01Q Hlízov 

Průzkumný vrt je situován severozápadně od obce Hlízov, mezi Kaňkem a Starým Kolínem. Cílem 

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

terase. 

 

Tabulka 3-3 Základní litostratigrafická rozhraní průzkumného vrtu 1151_01Q  

hloubka (m) 
Hornina stratigrafické zařazení hydrogeologický typ horniny 

od do 

0 1,1 Hlína humózní, jíl písčitý holocén poloizolátor 

1,1 13,8 Písek a štěrk pleistocén zájmový kolektor 

13,8 15,0 Jíl (eluvium) svrchní křída izolátor 

 

Průzkumný hydrogeologický vrt 1151_01Q je proveden jako úplná studna o hloubce 15,0 m do 

štěrkopískového kolektoru Q a je doplněn piezometrem ve vzdálenosti 4,9 m od osy vrtu. Báze 

kolektoru je v hloubce 13,8 m pod terénem (z – 199,65 m n/m) v úrovni 185,85 m n/m. Před 

hydrodynamickou zkouškou dne 9. 4. 2015 byla hladina podzemní vody ve vrtu v hloubce 2,88 m pod 

měřícím bodem, tedy v úrovni 197,59 m n/m. Ve stejný den mělo zvodnění kolektoru mocnost 11,74 

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 = 4,4 l/s. Vyhodnocení HDZ bylo provedeno metodou Jacobovy aproximace 

s výslednou hodnotou průtočnosti kolektoru T = 598 m
2
/d = 6,9.10

-3
 m

2
/s. Při mocnosti zvodněných 

štěrkopísků 11,74 m je součinitel hydraulické vodivosti k = 5,7.10
-4

 m/s. Po zhodnocení realizované 

hydrodynamické zkoušky lze hydraulické vlastnosti štěrkopískového kolektoru ve vrtné lokalitě 

1151_01Q klasifikovat podle transmisivity jako vysoké až velmi vysoké, kde vrtná lokalita umožňuje 

velké soustředěné odběry. 

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

vzorku vody odebrané z vrtu 10. 4. 2015. Podle skupin převažujících iontů (molární subfacie) je 
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charakterizována typem SO4-Ca-Mg; chemický typ dle 35 mval%: Ca-SO4; chemický typ dle 20 

mval%: CaMg-SO4. Vysoká celková mineralizace i chemický typ s vysokým obsahem Mg (116 mg/l) 

je pro rajon 1151 neobvyklý, voda vykazuje již znaky hořkých minerálních vod. Typ hořkých vod se v 

okolí rajonu 1151 občas vyskytuje v křídových slínovcích (např. Kamilov, Číněves, Kněžice). 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 vysoká 

mineralizace, hořčík, sírany ale i arsen, železo, mangan, vodivost (neboli konduktivita - odpovídá 

vysoké mineralizaci). Další toxické kovy kromě arsenu, 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 nevhodná a řadí se do 

nejhorší kategorie >A3 kvůli vysokému obsahu síranů, železa, konduktivity.  

Podle zadání byla na tomto vrtu provedena revizní karotáž.  

 

1152_01Q Semice 

Průzkumný vrt je situován východně od obce Semice na okraji lesního komplexu. Cílem průzkumného 

vrtu je získat hydrogeologické a geologické údaje ve komplexu středních a údolních  pleistocénní 

fluviální štěrkopískové teras v oblasti mezi Nymburkem a soutokovou oblastí Labe a Jizery. Vrt je 

součástí skupiny hydrogeologických vrtů tvořící profil kolmý na tok Labe v oblasti mezi Semicemi  

a Ostrou. 

 

 Tabulka 3-4 Základní litostratigrafická rozhraní průzkumného vrtu 1152_01Q   

hloubka (m) 
Hornina stratigrafické zařazení hydrogeologický typ horniny 

od do 

0,0 5,4 Písek a štěrk pleistocén zájmový kolektor 

5,4 7,0 Jíl (eluvium) svrchní křída izolátor 

 

Průzkumný hydrogeologický vrt 1152_01Q je proveden jako úplná studna o hloubce 7 m do 

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

kolektoru je v hloubce 5,4 m pod terénem (z – 179,53 m.m.) v úrovni 174,13 m n/m Před 

hydrodynamickou zkouškou dne 21.3.2015 byla hladina podzemní vody ve vrtu v hloubce 2,52 m pod 

měřícím bodem, tedy v úrovni 177,78 m n/m. Ve stejný den mělo zvodnění kolektoru mocnost 3,65 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 = 1,79 l/s. Vyhodnocení HDZ bylo provedeno metodou Jacobovy 

aproximace s výslednou hodnotou průtočnosti kolektoru T = 90 m
2
/d = 1,04.10

-3
 m

2
/s. Při mocnosti 

zvodněných štěrkopísků 3,65 m je součinitel hydraulické vodivosti k = 2,8.10
-4

 m/s. Hodnota 

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

rozptýlené nevelké odběry pro místní zásobování. 

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

vzorku vody odebrané z vrtu 1152_01Q Semice 23. 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-SO4. Chemický typ i celková mineralizace nevybočují z obvyklých 
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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 síranů, železo, mangan, hliník, nikl, pesticidy, těsně 

nevyhovuje chemická spotřeba kyslíku. Polychlorované uhlovodíky a další organické sloučeniny 

(kromě pesticidu) 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 síranů, železa, niklu, pesticidů. 

Podle zadání byla na tomto vrtu provedena revizní karotáž.  

 

1152_02Q  Semice (Klipec) 

Průzkumný vrt je situován na zemědělském pozemku jihovýchodně od obce Semice a ssz. Od obce 

Velenka při silnici III/3308. Cílem průzkumného vrtu je je získat hydrogeologické a geologické údaje 

ve komplexu středních a údolních pleistocénní fluviální štěrkopískové teras v oblasti mezi 

Nymburkem a soutokovou oblastí Labe a Jizery. Vrt je součástí skupiny hydrogeologických vrtů 

tvořící profil kolmý na tok Labe v oblasti mezi Semicemi a Ostrou. 

 

 Tabulka 3-5 Základní litostratigrafická rozhraní průzkumného vrtu 1152_02Q   

hloubka (m) 
Hornina stratigrafické zařazení hydrogeologický typ horniny 

od do 

0,0 1,0 
Hlína 

jílovitopísčitá 
pleistocén poloizolátor 

1,0 8,8 Písek a štěrk pleistocén zájmový kolektor 

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

 

Průzkumný hydrogeologický vrt 1152_02Q je proveden jako úplná studna o hloubce 10 m do 

štěrkopískového kolektoru Q a je doplněn piezometrem ve vzdálenosti 7,5 m od osy vrtu. Báze 

kolektoru je v hloubce 8,8 m pod terénem (z – 181,57 m.m.) v úrovni 172,77 m n/m Před 

hydrodynamickou zkouškou dne 26.3.2015 byla hladina podzemní vody ve vrtu v hloubce 2,25 m pod 

měřícím bodem, tedy v úrovni 180,07 m n/m. Ve stejný den mělo zvodnění kolektoru mocnost 7,3 m a 

volnou hladinu podzemní vody. 

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

podzemní vody Q = 1,81 l/s. Vyhodnocení HDZ bylo provedeno metodou Jacobovy aproximace s 

výslednou hodnotou průtočnosti kolektoru T = 450 m
2
/d = 5,2.10

-3
 m

2
/s. Při mocnosti zvodněných 

štěrkopísků 7,3 m je součinitel hydraulické vodivosti k = 7,1.10
-3

 m/s. Hodnota součinitele storativity  

S = 2–5%. Po zhodnocení realizovaných hydrodynamických zkoušek lze hydraulické vlastnosti 

štěrkopískového kolektoru ve vrtné lokalitě 1152_02Q charakterizovat těmito parametry: součinitel 

transmisivity T = 450 m
2
/d a storativitu S = 2 - 5 %. 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 1152_02Q Semice-Klipec 27. 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. Chemický typ 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  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 síranů ale i arsen, železo, pesticidy. 

Polychlorované uhlovodíky a další organické sloučeniny (kromě pesticidu) 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 síranů, železa, arsenu. 

Podle zadání byla na tomto vrtu provedena revizní karotáž.  

 

1152_03Q  Kanín 

Průzkumný vrt je situován jižně od obce Kanín a severovýchodně od obce Velký Osek na kraji lesního 

pozemku poblíž železniční trati. Cílem průzkumného vrtu je získat hydrogeologické a geologické 

údaje v pleistocénní fluviální štěrkopískové akumulaci v oblasti soutoku Labe a Cidliny. 

 

 Tabulka 3-6 Základní litostratigrafická rozhraní průzkumného vrtu 1152_03Q   

hloubka (m) 
Hornina stratigrafické zařazení hydrogeologický typ horniny 

od do 

0 0,3 hlína Holocén poloizolátor 

0,3 3,9 písek Pleistocén zájmový kolektor 

3,9 5,0 jíl (eluvium) svrchní křída izolátor 

 

Průzkumný hydrogeologický vrt 1152_03Q je proveden jako úplná studna o hloubce 5,0 m do 

štěrkopískového kolektoru Q a je doplněn piezometrem ve vzdálenosti 3,8 m od osy vrtu. Báze 

kolektoru je v hloubce 3,9 m pod terénem (z – 193,26 m.m.) v úrovni 189,36 m n/m. Před 

hydrodynamickou zkouškou dne 10.2.2015 byla hladina podzemní vody ve vrtu v hloubce 2,78 m pod 

měřícím bodem, v úrovni 191,13 m n/m. Ve stejný den mělo zvodnění kolektoru mocnost 1,94 m a 

volnou hladinu podzemní vody.. 

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

podzemní vody Q = 0,082 l/s. Při velmi nízkém odběru podzemní vody Q = 0,082 l/s klesla hladina do 

hloubky 4,76 m, do rozvolněné zóny podložních křídových slínovců. Vyhodnocení HDZ bylo 

provedeno metodou Jacobovy aproximace. Výsledek projevil výrazný rozdíl mezi čerpaným vrtem a 

piezometrem v důsledku zaplášťového skoku hladiny v čerpaném vrtu. Výsledná hodnota koeficientu 

transmisivity je převzata z údajů piezometru, T = 20 m
2
/d = 2,3.10

-4
 m

2
/s. Při mocnosti zvodněných 

štěrkopísků 1,94 m je součinitel hydraulické vodivosti k= 1,2.10
-4

 m/s. Podle nízké transmisivity se 

jedná o lokalitu, která umožňuje pouze nevelké odběry pro místní zásobování. 

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

vzorku vody odebrané z vrtu 1152-03Q 12. 2. 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. 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 
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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) 0,016 mg/l. 

Podle zadání byla na tomto vrtu provedena revizní karotáž.  

 

1171_01Q Ostrá (sever)  

Průzkumný vrt je situován východně od obce Ostrá, jihovýchodně rybníku Obicka. Cílem 

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

štěrkopískové terase, vrt je součástí skupiny vrtů vytvářející příčný profil na tok Labe mezi 

Nymburkem a Lysou nad Labem. 

 

 Tabulka 3-7 Základní litostratigrafická rozhraní průzkumného vrtu 1171_01Q 

hloubka (m) 
Hornina stratigrafické zařazení hydrogeologický typ horniny 

od do 

0 1,0 Hlína písčitá holocén poloizolátor 

1,0 11,6 Písek a štěrk pleistocén zájmový kolektor 

11,6 12,6 Jíl (eluvium) svrchní křída izolátor 

 

Průzkumný hydrogeologický vrt 1171_01Q je proveden jako úplná studna  

o hloubce 12,2 m do štěrkopískového kolektoru Q a je doplněn piezometrem ve vzdálenosti 3,2 m od 

osy vrtu. Báze kolektoru je v hloubce 11,6 m pod terénem (z – 177,33 m n/m.) v úrovni 165,73 m n/m. 

Před hydrodynamickou zkouškou dne 4. 3. 2015 byla hladina podzemní vody ve vrtu v hloubce 2,07 

m pod měřícím bodem, tedy v úrovni 176,00 m n/m. Ve stejný den mělo zvodnění kolektoru mocnost 

10,27 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 = 4,5 l/s. Vyhodnocení HDZ bylo provedeno metodou Jacobovy aproximace 

s výslednou hodnotou průtočnosti kolektoru T = 1388 m
2
/d = 1,61.10

-2
 m

2
/s. Při mocnosti zvodněných 

štěrkopísků 10,27 m je součinitel hydraulické vodivosti k = 1,56.10
-3

 m/s. Po zhodnocení 

realizovaných hydrodynamických zkoušek lze hydraulické vlastnosti štěrkopískového kolektoru ve 

vrtné lokalitě 1171_01Q charakterizovat velmi vysokým součinitelem transmisivity - jedná se o 

lokalitu, která umožňuje velké soustředěné odběry. 

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

vzorku vody odebrané z vrtu 1171-01Q 6. 3. 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) voda nevyhovuje vysokým obsahem síranů, amonných iontů, železa, manganu, 

velikostí chemické spotřeby kyslíku, celkovým organickým uhlíkem, pesticidy, vodivostí (odpovídá 

vysoké celkové mineralizaci). Toxické kovy a polychlorované uhlovodíky ve vodě v nadlimitním 
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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 síranů, železa a vodivosti. 

Podle zadání byla na tomto vrtu provedena revizní karotáž.  

 

1171_02Q Ostrá (jih) 

Průzkumný vrt je situován východně od obce Ostrá, jihovýchodně rybníku Obicka. Cílem 

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

terase. 

 Tabulka 3-8 Základní litostratigrafická rozhraní průzkumného vrtu 1171_02Q   

hloubka (m) 
Hornina stratigrafické zařazení hydrogeologický typ horniny 

od do 

0 0,9 Hlína písčitá holocén poloizolátor 

0,9 8,6 Písek a štěrk pleistocén zájmový kolektor 

8,6 10,9 Jíl (eluvium) svrchní křída izolátor 

 

Průzkumný hydrogeologický vrt 1171_02Q je proveden jako úplná studna o hloubce 11 m do 

štěrkopískového kolektoru Q a je doplněn piezometrem ve vzdálenosti 4,0 m od osy vrtu. Báze 

kolektoru je v hloubce 8,6 m pod terénem (z – 178,03 m n/m.) v úrovni 169,43 m n/m. Před 

hydrodynamickou zkouškou dne 12. 3. 2015 byla hladina podzemní vody ve vrtu v hloubce 3,08 m 

pod měřícím bodem, tedy v úrovni 175,45 m n/m. Ve stejný den mělo zvodnění kolektoru mocnost 

6,02 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 = 4,6 l/s. Vyhodnocení HDZ bylo provedeno metodou Jacobovy aproximace 

s výslednou hodnotou průtočnosti kolektoru T = 587 m
2
/d = 6,8.10

-3
 m

2
/s. Při mocnosti zvodněných 

štěrkopísků 6,02 m je součinitel hydraulické vodivosti k = 1,1.10
-3

 m/s. 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 1171_02Q 13. 3. 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. 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 vysokým obsahem síranů, 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 síranů a železa. 

Podle zadání byla na tomto vrtu provedena revizní karotáž.  
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1172_01Q Otradovice (Skorkov) 

Průzkumný vrt je situován západně od Otradovice v lesním masivu při cestě z Otradovic na křižovatku 

„U čtyř kamenů“. Cílem průzkumného vrtu je získat hydrogeologické a geologické údaje ve vyšší 

pleistocénní fluviální štěrkopískové terase, na pravém břehu pod soutokem Labe a Jizery, která není 

ovlivněna odběrem podzemních vod. Tedy protiklad levého břehu Jizery intenzivně exploatovaném 

vodárnou Káraný. 

 

 Tabulka 3-9 Základní litostratigrafická rozhraní průzkumného vrtu 1172_01Q   

hloubka (m) 
Hornina stratigrafické zařazení hydrogeologický typ horniny 

od do 

0,0 20,6 Písek a štěrk pleistocén zájmový kolektor 

20,6 22,0 Jíl (eluvium) svrchní křída izolátor 

 

Průzkumný hydrogeologický vrt 1172_01Q je proveden jako úplná studna o hloubce  

22,0 m do štěrkopískového kolektoru Q. Před hydrodynamickou zkouškou dne 27.1.2015 byla hladina 

podzemní vody ve vrtu v hloubce 18,14 m pod měřícím bodem, tedy v úrovni 173,51 m n/m. Ve stejný 

den mělo zvodnění kolektoru mocnost 3,22 m a volnou hladinu podzemní vody. 

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

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

s výslednou hodnotou průtočnosti kolektoru T = 260 m
2
/d = 3,02.10

-3
 m

2
/s. Při mocnosti zvodněných 

štěrkopísků 5,55 m je součinitel hydraulické vodivosti k = 5,8.10
-4

 m/s. Hydraulické vlastnosti 

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

umožňuje soustředěné odběry menšího významu. 

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

vzorku vody odebrané z vrtu 1172_01Q Otradovice (V) 30. 1. 2015. Podle skupin převažujících iontů 

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

HCO3SO4; chemický typ dle 20 mval%: Ca-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  

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 znečistění AOX (organicky vázané 

halogeny) a pesticidy 0,74 μg/l (nejvyšší mezná hodnota u sumy pesticidů je 0,5 μg/l). Ostatní 

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

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

vyhlášky 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 kvůli znečistění AOX a 

pesticidy. 

Podle zadání byla na tomto vrtu provedena revizní karotáž.  

 

1172_02Q Otradovice (Hlavenec) 

Průzkumný vrt je situován situován v lesním masivu 3,5 km západně od obce Otradovice při 

„Hlavenecké cestě“ z Hlavence do Staré Boleslavi, cca 1 km jižně od obce Hlavenec. Cílem 
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průzkumného vrtu je získat hydrogeologické a geologické údaje ve vyšší pleistocénní fluviální 

štěrkopískové terase, na pravém břehu pod soutokem Labe a Jizery, která není ovlivněna odběrem 

podzemních vod. Tedy protiklad levého břehu Jizery intenzivně exploatovaném vodárnou Káraný. 

 

 Tabulka 3-10 Základní litostratigrafická rozhraní průzkumného vrtu 1172_02Q   

hloubka (m) 
Hornina stratigrafické zařazení hydrogeologický typ horniny 

od do 

0,0 18,8 Písek a štěrk pleistocén kolektor 

18,8 20,0 Jíl (eluvium) svrchní křída izolátor 

 

Průzkumný hydrogeologický vrt 1172_02Q je proveden jako úplná studna o hloubce 20,0 m do 

štěrkopískového kolektoru Q. Před hydrodynamickou zkouškou dne 10. 2. 2015 byla hladina 

podzemní vody ve vrtu v hloubce 15,99 m pod měřícím bodem, tedy v úrovni 173,23 m n/m. Ve stejný 

den mělo zvodnění kolektoru mocnost 3,33 m a volnou hladinu podzemní vody. 

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

odběru podzemní vody Q = 1,2 l/s. Vyhodnocení HDZ bylo provedeno metodou Jacobovy aproximace 

s výslednou hodnotou průtočnosti kolektoru T = 275 m
2
/d = 3,02.10

-3
 m

2
/s. Při mocnosti zvodněných 

štěrkopísků 3,33 m je součinitel hydraulické vodivosti k = 9,6.10
-4

 m/s. Po zhodnocení realizované 

hydrodynamické zkoušky lze hydraulické vlastnosti štěrkopískového kolektoru ve vrtné lokalitě 

1172_02Q klasifikovat podle transmisivity jako střední až vysoké, kde vrtná lokalita umožňuje 

rozptýlené nevelké odběry pro místní zásobování. 

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

vzorku vody odebrané z vrtu 1172_02Q 12.2.2015. Podle skupin převažujících iontů (molární 

subfacie) je charakterizována typem HCO3-Ca-SO4 se střední mineralizací 0,53 g/l; chemický typ dle 

35 mval%: Ca-HCO3SO4; chemický typ dle 20 mval%: Ca-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  252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a 

rozsah kontroly pitné vody, ve znění pozdějších předpisů) vyhovuje, avšak v požadavcích na pitnou 

vodu však není uvedena hodnota AOX (organicky vázané halogeny). Ostatní analyzované složky 

nepřekračují povolené limity vyhlášky 252/2004 Sb. Toxické kovy, polychlorované uhlovodíky a další 

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

Z hlediska upravitelnosti (dle vyhlášky 120/2011 Sb.) je voda pro vodárenské využití nevhodná a řadí 

se do nejhorší kategorie >A3 kvůli znečistění AOX (0,037 mg/l). 

Podle zadání byla na tomto vrtu provedena revizní karotáž.  

 

1172_03Q Konětopy SZ 

Průzkumný vrt je situován jihozápadně od obce Konětopy v blízkosti zatopené pískovny u silnice 

III/10158 mezi obcemi Konětopy a Dřísy. Cílem průzkumného vrtu je získat hydrogeologické a 

geologické údaje v pleistocénní fluviální štěrkopískové akumulaci. 
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 Tabulka 3-11 Základní litostratigrafická rozhraní průzkumného vrtu 1172_03Q 

hloubka (m) 
Hornina stratigrafické zařazení hydrogeologický typ horniny 

od do 

0 1,3 Hlína  holocén poloizolátor 

1,3 16,3 Písek a štěrk pleistocén zájmový kolektor 

16,3 18,0 Jíl (eluvium) svrchní křída izolátor 

 

Průzkumný hydrogeologický vrt 1172_03Q je proveden jako úplná studna o hloubce 18 m do 

štěrkopískového kolektoru Q a je doplněn piezometrem ve vzdálenosti 2,7 m od osy vrtu. Báze 

kolektoru je v hloubce 16,3 m pod terénem (z – 178,35 m n/m) v úrovni 162,05 m n/m. Před 

hydrodynamickou zkouškou dne 28. 1. 2015 byla hladina podzemní vody ve vrtu v hloubce 2,39 m 

pod měřícím bodem, tedy v úrovni 176,80 m n/m. Ve stejný den mělo zvodnění kolektoru mocnost 

14,75 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 = 5,0 a 7,48 l/s. Vyhodnocení HDZ bylo provedeno metodou Jacobovy 

aproximace s výslednou hodnotou průtočnosti kolektoru T = 1900 m
2
/d = 2,2.10

-2 
m

2
/s. Při mocnosti 

zvodněných štěrkopísků 14,75 m je součinitel hydraulické vodivosti k = 1,75.10
-3

 m/s. 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 1172_03Q 29. 1. 2015. Podle skupin převažujících iontů (molární 

subfacie) je charakterizována typem HCO3-Ca-SO4 se střední mineralizací 0,73 g/l; chemický typ dle 

35 mval%: Ca-HCO3; chemický typ dle 20 mval%: Ca-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 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. Ostatní analyzované složky nepřekračují povolené limity vyhl. 252/2004 Sb. Toxické kovy 

kromě niklu a polychlorované uhlovodíky 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 znečistění dusičnany, niklem a pesticidy. 

Podle zadání byla na tomto vrtu provedena revizní karotáž.  

 

1172_04Q Konětopy (JV)   

Průzkumný vrt je situován jižně od obce Konětopy, na levém břehu Konětopského potoka pod 

písníkem „Jezero“. Cílem průzkumného vrtu je získat hydrogeologické a geologické údaje v 

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

Vrt 1172_04Q je umístěn na jihovýchodním břehu břehu jezera v písníku, kde podzemní voda z jezera 

vsakuje do štěrkopískového kolektoru. Proti vrtu 1172_04Q je na severozápadním břehu písníku, kde 

se voda vyvěrá z kolektoru do písníku je umístěn vrt 1172_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. 
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 Tabulka 3-12 Základní litostratigrafická rozhraní průzkumného vrtu 1172_04Q 

hloubka (m) 
Hornina stratigrafické zařazení 

hydrogeologický typ 

horniny od do 

0 0,5 Písek zahliněný holocén poloizolátor 

0,5 12,7 Písek a štěrk pleistocén zájmový kolektor 

12,7 14,0 Jíl (eluvium) svrchní křída izolátor 

 

Průzkumný hydrogeologický vrt 1172_04Q je proveden jako úplná studna o hloubce 10,5 m do 

štěrkopískového kolektoru Q. Báze kolektoru je v hloubce 16,3 m pod terénem (z – 176,69 m.m.) v 

úrovni 163,99 m n/m. Před hydrodynamickou zkouškou dne 19. 2. 2015 byla hladina podzemní vody 

ve vrtu v hloubce 2,27 m pod měřícím bodem, tedy v úrovni 175,25 m n/m. Ve stejný den mělo 

zvodnění kolektoru mocnost 11,26 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 = 5,0 l/s. Vyhodnocení HDZ bylo provedeno metodou Jacobovy aproximace 

s výslednou hodnotou průtočnosti kolektoru T = 777 m
2
/d = 9,0.10

-3
 m

2
/s. Při mocnosti zvodněných 

štěrkopísků 11,26 m je součinitel hydraulické vodivosti k = 8,0.10
-4

 m/s. Po zhodnocení realizované 

hydrodynamické zkoušky lze hydraulické vlastnosti štěrkopískového kolektoru ve vrtné lokalitě 

1172_04Q klasifikovat podle transmisivity jako velmi vysoké, kde vrtná lokalita umožňuje velké 

soustředěné odběry. 

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

vzorku vody odebrané z vrtu 1172_04Q 3. 2. 2015. Podle skupin převažujících iontů (molární 

subfacie) je charakterizována typem Ca-HCO3-SO4 se střední mineralizací 0,53 g/l; chemický typ dle 

35 mval%: Ca-SO4HCO3; 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) voda vyhovuje. 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 vhodná pro vodárenské využití a řadí se do 

nejlepší kategorie A1.  

Podle zadání byla na tomto vrtu provedena revizní karotáž.  

 

1172_05Q Mělník-Velký Borek 

Průzkumný vrt je situován na východním okraji Mělníka v průmyslové zástavbě. Cílem průzkumného 

vrtu je získat hydrogeologické a geologické údaje v pleistocénní fluviální štěrkopískové terase, v 

severní části Mělnického úvalu. 

Průzkumný hydrogeologický vrt 1172_05Q je proveden jako úplná studna o hloubce 10,5 m do 

štěrkopískového kolektoru Q a je doplněn piezometrem ve vzdálenosti 4,7 m od osy vrtu. Báze 

kolektoru je v hloubce 7,5 m pod terénem (z – 174,11 m.m.) v úrovni 166,61 m n/m. Před 

hydrodynamickou zkouškou dne 6. 2. 2015 byla hladina podzemní vody ve vrtu v hloubce 3,05 m pod 

měřícím bodem, v úrovni 171,96 m n/m. Ve stejný den mělo zvodnění kolektoru mocnost 5,25 m a 

volnou hladinu podzemní vody. 
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 Tabulka 3-13 Základní litostratigrafická rozhraní průzkumného vrtu 1172_05Q 

hloubka (m) 
Hornina stratigrafické zařazení hydrogeologický typ horniny 

od do 

0,0 7,5 Písek a štěrk pleistocén zájmový kolektor 

7,5 10,5 Jíl (eluvium) svrchní křída izolátor 

 

Hydrodynamické zkoušky byly realizovány 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 = 440 m
2
/d = 5,1.10

-3
  m

2
/s. Při mocnosti zvodněných 

štěrkopísků 5,25 m je součinitel hydraulické vodivosti k = 9,7.10
-4

 m/s. Hodnota součinitele storativity 

je v prvních desítkách procent S = 8,5–20 %. Podle vysoké transmisivity se jedná o lokalitu, která 

umožňuje velké soustředěné odběry menšího významu. 

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

vzorku vody odebrané z vrtu 1172_05Q 7. 2. 2015. Podle skupin převažujících iontů (molární 

subfacie) je charakterizována střední mineralizací 0,87 g/l a typem Ca-HCO3-SO4; chemický typ dle 

35 mval%: Ca-HCO3SO4; chemický typ dle 20 mval%: Ca-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  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 a 

niklu. Ostatní analyzované složky nepřekračují povolené limity vyhl. 252/2004 Sb. Toxické kovy 

kromě niklu, 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 nevhodná a řadí se do nejhorší kategorie >A3 kvůli znečistění dusičnany a 

niklem. 

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

4.1. GEOLOGICKÁ STAVBA 

V regionu R1b se nachází řada široká škála genetických typů kvartérních uloženin různého stáří a 

stratigrafického zařazení. Autoři se různí v názorech na časové zařazení pleistocenních fluviálních 

teras v této oblasti, často se tedy používá pouze dělení akumulací do třech základních skupin: spodní, 

střední a svrchní pleistocén. Fluviální sedimenty vyšších teras, jejichž báze je výše než současná 

erozní báze a které dnes již přímo nekomunikují s hlavními toky, odpovídají spodnímu pleistocénu a 

starším části středního pleistocénu. Fluviální sedimenty údolní a hlavní terasy, které tvoří souvislejší 

plošný pokryv a jejich báze leží na úrovni a pod úrovní současných niv hlavních toků a stratigraficky 

spadají do mladší části středního pleistocénu a svrchního pleistocénu. V oblasti niv jsou vyvinuté 

fluviální korytové a přelivové jemnozrnné sedimenty říční nivy představující svrchní poloizolátor a 

sedimenty aktivních a opuštěných koryt, které jsou zpravidla vyplněny písčitým materiálem. Tyto 

nivní sedimenty překrývají nejmladší úroveň údolní terasy. Část tělesa údolní terasy a vyšších teras je 

překryta vátými písky. Lokálně je vyšších terasách vyvinuta akumulace spraší a sprašových hlín, které 

představují svrchní izolátor. Další genetické typy sediemntů: svahové, splachové, včetně sedimentů 

výplavových kuželů a organické sedimenty mají velmi malý plošný rozsah.  

 

4.1.1. STRATIGRAFIE A LITOLOGIE 

PODLOŽNÍ JEDNOTKY 

Proterozoikum-Paleozoikum 

Horniny předkřídového stáří zahují na území  na jihovýchodním okarji oblasti při železnohorském 

zlomu kde vystupují z podloží křídy granity a gabra s vložkami amfibolitů náležejí chvaletickému 

masivu a břidlice a fylity chvaletického proterozoika. V Kolíně vystupují na povrch migmatity 

kutnohorského krystalinika. Na levém břehu Labe v úseky mezi soutokem s Jizerou a Mělníkem jsou 

odkryty horniny svrchního proterozoika kralupsko zbraslavské skupiny s charakteristickým střídáním 

drob, prachovců a břidlic a četnými čočkami silicitů. V blízkém okolí Brandýsa nad Labem vycházejí 

na povrch horniny spodního paleozoika. Konkrétně se jedná o břidlice a pevné křemenné pískovce 

spodního a středního ordoviku. V severním okolí Kralup nad Vltavou vystupují v dolních částech 

erozních svahů arkózy a slepence svrchního karbonu.  

Svrchní křída - Česká křídová pánev 

Sedimenty české křídové pánve tvoří podloží podstatné části HGR v oblasti R1b. Bazální 

litostratigrafickou jednotku tvoří perucko-korycanské souvrství, které vystupuje na povrch na levém 

břehu toku Labe mezi Lázní Toušeň a Jiřicemi. Souvrství je tvořené křemennými, jílovitými a 

glaukonitickými pískovci s polohami prachovců a jílovců představující bazální křídový kolektor A. 

Nadložní jednotky jsou reprezentovány turonu a coniaku jsou v labském vývoji, který je 

charakteristický zastoupením slínovců, vápnitých prachovců a jílovců lokálně přecházejících do 

biomikritických vápenců. Na bázi křídového sledu je lokálně vyvinuta tzv. příbojová facie 

charakteristická hrubozrnnými bioklastickými slepenci a písčitými vápenci. V oblasti mezi Jizerou a 

Mělníkem na pravém břehu Labe jsou horní partie plochých návrší budovány jemnozrnními vápnitými 

pískovci jizerského souvrství.  
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Spodní pleistocén 

Akumulace spodního pleistocénu mají podobu plošně omezených reliktů. Obecně je častější výskyt 

vázán na pravý břeh Labe, kde se může také jednat jednat o sedimenty Jizery nebo jiných lokálních 

toků. Nevelké relikty se vyskytují mezi Chotuticemi a Radimí, podél Výrovky, v různých relativních 

výškách nad nivou toku. Mocnost se pohybuje okolo 7 m (relikt u Radimi). Další výskyty jsou na 

dolním toku Jizery u severního okraje rajonu 1171, kde jsou zachovány relikty teras o mocnosti 2 až 3 

m, v úrovních 100 až 88 m a 74 až 68 m nad současnou nivou Jizery. Sedimenty mají charakter 

šedohnědých až rezavěhnědých, jílovitopísčitých štěrků, ve kterých převládají polozaoblené až 

zaoblené valouny křemene, červeně zbarvených silicitů a achátů o průměrné velikosti 1-5 cm.  

Poněkud rozsáhlejší akumulace se vyskytují v soutokové oblasti Vltavy a Labe v u západní a 

severozápadní hranice HGR 1172. Terasy svrchního pleistocénu jsou vyvinuty ve dvou úrovních a to 

cca 100 m nad současnou nivou a 60 až 70 m nad současnou nivou. Jedná se většinou o silně hlinité 

písky s polohami štěrků s opracovanými klasty o velikosti 5 až 10 cm, vyskytuje zde jak materiál 

labské, tak vltavské provenience, kde převládá křemen, dále se vyskytují proterozoické silicity, 

spodnoplaeozoické křemence, v malém množství jsou zastoupeny zvětralé granity, ruly a 

svrchnokřídové sedimenty. Mocnost akumulací se většinou pohybuje v řádu metrů, avšak u obce Uhy 

(za západní hranicí rajonu 1172 byla zjištěna mocnost až 24 m (Straka in Stárková, 1994).  

 

Obrázek 4-1 Profil kvarterními a křídovými sedimenty mezi Uhry a Nelahozevsí kolmo na dnešní tok Vltavy 

podle Straky (1994): 1- fluviální hlíny (holocén), 2 – spraše a sprašové hlíny (svrchní pleistocén)), 3 – fluviální 

písky a štěrky údolní terasy (svrchní pleistocén), 4 - fluviální písky a štěrky vyšší terasy terasy (střední 

pleistocén), 5 - fluviální písky a štěrky vyšší terasy (spodní pleistocén), 6 – vápnité jílovce, slínovce (svrchní křída) 

7 – křemenné a jílovité pískovce (svrchní křída) 

 

Střední pleistocén 

V úseku mezi Týncem a Poděbrady lze sledovat několik terasových stupňů, jejich přiřazení k dalším 

akumulacím dále po proudu nelze spolehlivě provést.  
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Nejvyšší středně pleistocenní úroveň je zachována v reliktu v okolí Bříství, kde se vyskytují 

akumulace jílovitých fluviálních písků se štěrky, kde převládají polooválené až oválené valouny 

křemene a silicitů o průměru 2-5 cm, převážně však do 1 cm, které jsou uloženy relativně nad 

povrchem nivy Labe v rozmezí 57 až 61 m. Svojí polohou tak odpovídají stáří mindelu 1 (Kolejka et 

al., 2007). V podobné geomorfologické pozici se nachází terasy u Jeviněvsi v soutokové oblasti Labe a 

Vltavy. Jedná se o rezavožlutý terasový písčitý štěrk s valounovou frakcí 3-6 cm. Provenience 

matriálu ze středočeského plutonu, Brd a Barradienu. 

Další úroveň odpovídá akumulacím s bázi okolo 40 m nad současnými nivami hlavních říčních toků. 

K této úrovni náleží několik úrovní tvořící skupiny reliktů v jižní části HGR 1152. Nejvyšší je 

vyvinuta u Chounic, Cerhenic a Velimi s povrchem 40-50 m nad hladinou Labe, báze 36-45 m nad 

současnou nivou Labe. V podobně úrovni se nacházejí relikty na dolním toku Jizery (Holásek, 1993 in 

Zelenka et al., 2000) v malém reliktu na elevaci sv. od obce Dvorce, s bází 219-221 m n. m. (relativně 

44-46 m nad nivou Jizery, 35-37 m nad nivou Mlynařice a 45-47 m nad nivou Labe). Relikt je mocný 

5-7 m a je tvořen světle hnědými, místy rezavě hnědými, slabě jílovitými, polymiktními, oválenými až 

polooválenými písčitými štěrky o průměrné velikosti 2-3 cm, při bázi ojediněle 10-15 cm. Ve štěrku 

výrazně převládá křemen, podstatné jsou horniny ze snosové oblasti Jizery – fylity, svory, permské 

horniny, vulkanity, chalcedony a acháty pocházející z melafyrů, dále horniny z Orlických hor 

(Holásek et al., 2005) 

Relikty s povrchem relativně 45 až 53 a bází relativně 40 až 45 m nad nivou se vyskytuje v okolí 

zámku v Lysé nad Labem. Jedná se o tmavě hnědé, hrubozrnné fluviální písčité štěrky a písky, 

stmelené sytě rezavě hnědými vysráženinami sloučenin Fe
3+

 - dokladem silného zvětrání sedimentů 

(Kolejka et al., 2007).  

Další úroveň teras odpovídající stáří mindel 2 je v pozici s bází přibližně 20 až 30 m nad nivou Labe. 

Fluviální písčité štěrky až štěrkovité písky pokrývají ploché hřbety mezi Čelákovicemi, Mochovem a 

Císařskou Kuchyní. Jejich mocnost se zřejmě pohybuje v rozmezí 2-10 m. Pravděpodobně jde o dvě 

dílčí úrovně. Vyšší akumulace spočívá s bází relativně 26-33 m nad labskou nivou a mocnost kolísá v 

rozmezí asi 2-4 m. Nižší poloha se značně kolísavou mocností (3,6-10,4 m) Její povrch spočívá 

relativně 26-28 m nad nivou řeky a báze přibližně 16-22 m nad nivou Labe. Jde o středně až jemně 

zrnité písky se štěrkem (10-15%) a se značně kolísavým podílem redeponovaných navátých písků (10-

50%). Jsou velmi proměnlivě jílovité (8-48%) a obsahují, zejména ve spodní části, čočkovité, rychle 

se vykliňující vložky rezavě hnědého jílu, mocné max. 2,6 m. Bazální část této akumulace tvoří 

nesouvislá, rovněž značně jílovitá poloha štěrkovitých písků až písčitých štěrků mocná do 3,6 m. 

Dobře zaoblené valouny o velikosti max. 7-12 cm tvoří většinou křemen (Holásek et al., 2005). Relikt 

terasy podobné úrovně se nachází u obce Velenka, s povrchem umístěným relativně 20 - 25 m a bází 

relativně 20 až 23 m nad nivou Labe. Je mocná do 1 m a tvořena fluviálním písčitým štěrkem s 

četnými polooválnými až poloostrohrannými valouny křemene o velikosti do 3 cm, místy do 5 cm 

(Kolejka et al., 2007).  

Relikty s bází okolo 15 m nad nivou Labe odpovídající zřejmě staršímu rissu jsou zachovány písků 

severně od Nymburka. Povrch zde akumulace leží 16 – 18 m nad povrchem nivy Labe, báze 15 – 17 m 

a mocnost kolísá pravděpodobně v rozmezí 0,5 – 2,0 m. Fluviální písčité štěrky starorisského stáří se 

také vyskytují mezi Kostelcem nad Labem a Byšicemi v podobě řada drobných reliktů. Výška povrchu 

činí 20-17 m a výška báze 16-14m nad povrchem nivy, mocnost 1-4 m. Jedná se o středně zrnité, slabě 

zahliněné písčité štěrky, slabě vytříděné. Materiál má souvislost s jizerskou přínosovou oblastí 

(jaspisy) (Volšan et al. 1990). Další relikty lze nalézt jen u Neratovic, u Jeviněvsi a na obou březích 

Vltavy v HGR 1172 (Dolany, Zlončice). 
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Obrázek 4-2 Řez kvarterními a křídovými sedimenty v soutokové oblasti Labe a Vltavy  

a severní části mělnického úvalu (Straka 1994) 

 

Další úroveň odpovídající tzv. Milčické terase (Holásek, 1999 in Zelenka et al., 2000) se vyskytuje ve 

formě reliktů v širším okolí Peček. Povrch leží 10-17 m a báze 8-15 m nad hladinou Labe, mocnost se 

pohybuje mezi 1-5 m). V severní části Peček výjimečně nabývá velkých mocností (15-19m), a 

představuje zřejmě staré pohřbené koryto (Kracík 1988 in in Zelenka et al., 2000). Výše uvedené 

akumulace jsou tvořeny hlinitým, místy i jílovitý pískem s polohami písčitého jílu, směrem k podloží 

dochází postupnému přechodu do hrubozrnných písků s valouny křemene. V podobné úrovni jsou 

zaznamenány výskyty  v oblasti okolo Velenky, ale i s. a z. od Lysé nad Labem. Jde o hnědé až 

šedohnědé, středně zrnité písky se štěrkem s jílovitou příměsí. Štěrk tvoří polooválené až 

poloostrohranné valouny křemene o velikosti 0,5 – 5 cm, ojediněle až 7 cm.  

 

Obrázek 4-3 kvarterními sedimenty v oblast Poděbrad 

podle Horada-Krause (1971): 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 
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Písky mají úroveň relativně 14 – 18 m a bázi relativně 9 – 12 m a jsou mocné 1 – 5 m (Štěpán 1959, 

Vrba – Mitášová 1963, Král et al., 1969, Dufek 1992 in Kolejka et al., 2007). 

Směrem k východu, mezi obcemi Bobnice, Kovansko, Draho a Rašovice se vyskytuje akumulace nižší 

úrovně (relativně 5 – 8 m nad povrchem nivy Mrliny, bází relativně 3 – 5 m a mocností 0,5 – 3,3 m) a 

(Schwarz a Lochmann, 1969), odpovídající rissu 2 (Holásek, 1993 in Zelenka et al., 2000). Podobně 

výškově umístěné relikty náležející k terasovému systému Labe se vyskytují i v centru Poděbrad. Jsou 

to hnědožluté, žluté a hnědošedé, lokálně zahliněné nebo jílovité, jemně až hrubě zrnité písky, místy s 

polohami štěrkovitých písků s valouny o velikosti 1 – 3 cm (Franců et al., 2007).  

Poslední úrovní, která má charakter vyšších teras s bází nad současnou nivou je v oblasti kolína je 

zachována tzv. Střední kolínská terasa (Holásek, 1999 in Zelenka et al., 2000. Má  povrch ve výšce 

zhruba 10 m a bázi 0,9–6 m nad nivou Labe. Její relikty vystupují ze sprašového pokryvu v jv. části 

Kolína. Součástí této úrovně jsou i relikty vystupující mezi Kolínem a Ohradou, jejichž povrch leží asi 

12 m a báze 2–0 m nad labskou nivou, a také relikty jílovitých písků nad nivou Klejnárky (Král 1961; 

Hepnar 1966; Šmerda 1968; Navrátil 1970; Hýsek et al. 1975; Janda 1977; Zelinka 1981, 1983, 1984; 

Hanuš 1982; Venclů 1984 in Zelenka et al., 2000). Obdobnou výškovou pozici zaujímají fluviální 

písky až štěrkovité písky terasového systému Mrliny s povrchem cca 189 – 190 m n. m. (relativně 2 m 

nad povrchem nivy řeky), bází 188 – 189 m n. m. (relativně 1 m nad povrchem nivy), vyskytující se v 

západním okolí Rašovic a Netřebic (Franců et al., 2007). Fluviální písčité štěrky zachované v území 

mezi sv. částí Čelákovic, Sedlčánkami, Císařskou Kuchyní a Přerovem nad Labem, představují další 

rozsáhlou terasovou akumulaci této úrovně. Její povrch leží relativně 4-6 m nad nivou Labe, báze 

relativně 2-4 m a mocnost se pohybuje v z. části nejčastěji mezi 1,5-3 m. V okolí Sedlčánek a Císařské 

Kuchyně ale lokálně přesahuje 7 m, takže zde báze terasy klesá přibližně1-3 m pod povrch nivy. 

Sediment charakterizují svrchu žlutohnědé, jemně až středně zrnité, hlinité písky až štěrkovité písky, 

níže s hnědorezavými polohami, které hlouběji přecházejí do světle šedých štěrkovitých písků. Ve 

vertikálním profilu se ve spodní části této akumulace vyskytují lokální polohy písčitých hlín, písčitých 

štěrků nebo jílů, mocných max. 1,1-1,5 m. Velikost valounů se pohybuje v rozmezí 0,5-5 cm 

(Fürstová 1987, Hoyad 1963).  

 

Další úroveň odpovídá tzv. hlavní terase, jejiž úroveň se nachází přibližně v úrovni nivy nebo mělce 

pod ní.. Akumulace této úrovně již tvoří souvislejší povrchy a z hydrogeologického hlediska již 

představuje významnější tělesa. Mezi Poděbrady, Pátkem, Křečkovem, Velkým Zbožím a 

Budiměřicemi na pravém břehu a mezi Přední Lhotou, Chvalovicemi, Kovanicemi, Nymburkem, 

Drahelicemi a Hořátví na levém břehu Labe se vyskytuje plošně poměrně rozsáhlá akumulace 

fluviálních písků až štěrkovitých písků nejnižší střednopleistocenní úrovně. Mladší, erozí snížený 

povrch této akumulace leží relativně 2 – 3 m nad povrchem nivy Labe a báze relativně 2 m nad až 3 m 

pod povrchem nivy. Mocnost sedimentů se pohybuje v rozmezí 0,5 – 5 m, což svědčí o nevyrovnané 

bázi terasy a o nerovném povrchu podložních křídových hornin. Labe zde zřejmě často překládalo své 

koryto zejména při povodních a obtékalo nevysoké okrouhlíky tvořené zvětralými slínovci a prachovci 

křídového stáří. Při bázi se většinou vyskytují poloostrohranné až polooválené křemenné valounky o 

velikosti do 1 cm. Místy jsou přítomné i ploché mírně zaoblené klasty křídových opuk. Svrchní část 

akumulace tvoří jemně až hrubězrnité, hlinité až jílovité písky místy s poloostrohrannými až 

polooválenými valounky křemene a lokálně i prachovc o vel. 1 – 2 cm, ojediněle i 5 cm (Semerák 

1968, Štěpán 1970, Horad a Kraus 1971 a,b, Beran – Rek 1981, Vašíček 1999 in Franců et al., 2007).  

Úroveň s povrchem relativně +1 – cca +9 m a bází +1 až - 5 m, výjimečně až -13 m tvoří plošně velmi 

rozsáhlou a souvislou akumulaci zachovanou na obou březích Labe. Na pravém břehu Labe je 
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rozšířena mezi Lysou nad Labem a Kostomlátky a na levém břehu lemuje nivu Labe mezi Přerovem 

nad Labem a až po Sadskou. Nejrozsáhlejší je mezi Velenkou, Sadskou a Semicemi. Mocnost 

sedimentů se pohybuje v rozmezí 3,3 – 9 m, lokálně až téměř 15 m. Litologicky jde o hnědé až šedé, 

proměnlivě hlinité, jemně až středně zrnité, místy šikmo a horizontálně zvrstvené písky s polohami 

písčitých jílů až jílovitých písků, rezavých limonitizovaných písků a hrubozrnných písků s příměsí 

valounů křemene. Na této úrovni jsou vyvinuty drobné paleomeandry, vyplněné jak anorganickým, tak 

i ojediněle organickým materiálem (Vrba 1962, Lochmann 1964, Herešová – Švoma 1968, Král et al. 

1969, Herzog 1973, Zelinka 1985, Cahlík 2003 in Kolejka et al., 2007). 

Hlavní terasa také tvoří rozsáhlé akumulace jv. Od Kolína, kde vystupuje ze sprašového pokryvu 

několik reliktů s povrchem cca 4–8 m nad a bází 2–7 m pod povrchem labské nivy, které jsou 

pravděpodobně rovněž součástí zmiňované úrovně. Dosahují mocnosti 7,4–10,2 m a charakterizuje je 

písek až štěrkovitý písek, při bázi lokálně písčitý štěrk s ojedinělou jílovitou polohou (Mikuš et al. 

1988) (pozor Vrchlice, chová se jako údolní terasa) 

 

Svrchní Pleistocén 

Svrnopleistocenní  fluviální sedimenty představují hlavní výplň labského údolí. Jsou to většinou 

jemnozrnné sedimenty s převahou písčité složky a nízkým podílem jílu. Báze těchto akumulací 

sepohybuje výhradně pod úrovní nivy hlavní říčních toků. Mocnosti  těchto sedimentů se pohybují 

okolo 10 až 15 m, avšak jejich mocnost je ovlivněnaje přítomností „přehloubených koryt“. Terasové 

stupně jsou částečně překryty navátými písky a nivními sedimenty dněšních toků. Místy se vyskytuje 

mrazové províření terasových písků nebo mrazové klíny, které vznikly v chladném období po uložení 

akumulace (Zelenka et al., 2011).  

V okolí Peček a Kolína leží povrch akumulace (v této oblasti tvořící jediný stupeň) 0-4 m nad nivou a 

báze 1-9 m pod jejím povrchem, lokálně, v místech vázané na přehloubené koryto ale dosahuje báze 

do hloubky až 11-19 m pod povrch (Kostelní Lhota, Kluk, Vrbová Lhota, Sokoleč, Oseček, Pňov). 

Akumulaci tvoří středně zrnité písky, s dobře oválenými valouny, hlouběji přecházející do 

štěrkovitých písků (Zíma, 1962).  

Srchnopleistocenní akumulace údolních terasy jižně od Kolína byla ověřena vrtem pracemi. V HGR m 

1151_01Q, kdebyla zastiženy většinou středně zrnité až hrubozrnné písky s malou příměsí štěrku a 

hlinité složky o mocnosti 14 m.  

Mezi Písty, Zvěřínkem, Sadskou, Přední Lhotou a jv. částí Poděbrad sedimenty vyplňují z velké části 

přehloubená fluviální koryta. V uvedeném úseku kde se fluviální sedimenty vyskytují ve dvou 

úrovních, vyšší s bází v relativní výšce +2 až –3 m nad resp. pod povrchem nivy Labe a nižší ve dně 

přehloubeného koryta s bází - 9 až –16 m pod úrovní nivy, tj. o min. 6 m níže. Sediment tvoří 

šedohnědý, šedožlutý, žlutohnědý až rezavohnědý (patrně vysrážené sloučeniny Fe3+), jemně až hrubě 

zrnitý, proměnlivě hlinitý, jílovitý písek, středně zrnitý, šikmo zvrstvený, s polohami šedého písčitého 

jílu. V místech s největší mocností leží na bázi hnědé nebo rezavohnědé, středně až hrubě zrnité písky 

se štěrkem (10 – 20 %). Polooválené až poloostrohranné valouny dosahují průměrné velikosti 1- 2 cm, 

ojediněle 6 cm (Pištora, 1963, Žitný et al., 1976; in Franců et al., 2007). 

V oblasti Libice nad Cidlinou vytváří tok Cidliny s Labem morfologicky zřejmý fluviální kužel. 

Vrtem 1152_03Q Kanín byla testována mocnost tohoto tělesa. Vrtem byly zachycené jemnozrnné až 

středně zrnité písky bez štěrkové příměsi o mocnosti pouze 4 m.  
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V soutokové oblasti s Vltavou (mezi Neratovicemi a Mělníkem) se vyskytují dva stupně (wurm 1,2). 

Vyšší stupeň má povrch okolo 4 m nad nivou a bázi 4 m pod povrchem nivy, nižší stupeň má povrch 

ve výšce relativně -2 m, bázi -6 m a je zcela zakryt holocenními náplavy. Tyto akumulace jsou 

zpravidla tvořeny jemnozrnným materiálem, dochází zde k mísení sedimentů vltavské i labské 

provenience. Hladina spodní vody je zde velmi vysoká (Žebera, 1967, 1972, 1974). Významnou 

svrchněpleistocenní akumulaci představuje velmi rozsáhlý a mocný fluviální kužel v soutokové oblasti 

Labe a Jizery mezi Starou Boleslaví a Lysou nad Labem, o kterém se zmiňuje jako o jizerské deltě již 

Žebera (1949). Povrch akumulace mezi Otradovicemi a Dvorci leží v nadm. výšce 185-187 m 

(relativně 9-12 m) nad nivou Jizery, zatímco v úrovni soutoku obou řek, mezi Káraným a z. okrajem 

Lysé nad Labem (Svatoš, 1964), spočívá 180-181 m n. m Mocnost zmíněného kuželu je velmi 

variabilní, lokálně v místech přehloubených koryt dosahuje více jak 20 m. Akumulaci tvoří světle 

hnědé, výrazně zvrstvené písky se štěrkem a polymiktní písčité štěrky, ve kterých převládají 

polooválené až oválené valouny žilného křemene, méně se vyskytují ruly a další horniny krystalinika, 

červené jaspisy a drobné placičky slínovců průměrné velikosti 2-4 cm. Nejspíše jde o sedimenty 

ukládané v prostředí divočícího toku nebo na povrchu velmi plochého výplavového kuželu, který se 

formoval v důsledku náhlého zmírnění gradientu původní řeky (Jizery) v místě vyústění do ploché 

oblasti labské nivy a to na přechodu ze středního do svrchního pleistocénu. Tento kužel začíná v údolí 

Jizery zhruba při jz. okraji obce Tuřice a poměrně rychle se široce rozevírá směrem k vlastnímu 

soutoku. Na hranici s labskou nivou, nebo s jeho nejmladšími fluviálními stupni, dosahuje mezi sz. 

okolím Staré Boleslavi, Káraným a Lysou nad Labem šířky asi 11 km. Celistvost této mohutné 

akumulace porušila ve směru S-J, přibližně mezi Skorkovem a Sojovicemi, teprve pozdější eroze 

Jizery. Povrch i báze fluviálního kužele zvolna klesá od S k J směrem k toku Labe.  Na povrchu 

kužele lze vyčlenit dva dílčí erozní stupně. Vyšší stupeň reprezentuje pravděpodobně původní povrch 

kužele a vyskytuje se mezi Novým Vestcem, j. okolím Hlavence, motorestem „Čtyři kameny“, s. 

okolím Skorkova, Sojovicemi a Starou Lysou. Její povrch dosahuje nadmořské výšky 185-198 m (8-

21 m), báze 166-175 m, takže mocnost sedimentu velmi silně kolísá v rozmezí 10-25,5 (maximální 

mocnosti v přehloubeném korytě (Navrátil-Kovaříková 1971 in Zelenka et al., 2006)). Jde o 

šedohnědé, gradačně zvrstvené písky až štěrkovité písky s typickou polohou hrubších sedimentů při 

bázi. Písky vytvářejí sety planárního šikmého nebo velmi plochého, korytovitého, šikmého zvrstvení o 

mocnosti 15-40 cm. Na bázi a často i uvnitř jednotlivých setů se hojně vyskytují štěrčíkové klasty o 

velikosti do 1-2 cm tvořené křemenem. Místy se vyskytují destičky slínovců až o velikosti přesahující 

2 cm. Jednotlivé sety šikmého zvrstvení se lokálně střídají s polohami slabě jílovitého, jemně až 

středně zrnitého písku s horizontálním zvrstvením. nejvyšší část odkryvu, mocnou 1,5 m, představuje 

převážně štěrk střídající se s polohami hrubozrnného písku. Převažuje zde korytovité šikmé zvrstvení 

často postižené mrazovými deformacemi (mrazovými klíny a drobnými mrazovými kotly) vzniklými 

patrně v posledním glaciálu. Sedimentární prostředí lze interpretovat jako velmi plochý fluviální 

kužel, s dominancí laterálně nestálých divočících toků, který se formoval v důsledku náhlého poklesu 

unášecí síly toku Jizery v místě vyústění do ploché oblasti labského údolí (Růžičková a Havlíček, 

1981). Charakter mocnost štěrkopísků byla ověřována v západní části kužele, kde je dosud velice 

nízká hustota vrtných dat. Hydrogeologické vrty 1172_01Q a 1172_02Q potvrdily vyšší mocnosti 

štěrkopísků s bází kolektoru v hloubkách 18,4 až 20,4 m, těchto vrtech byla zastižena zaklesnutá 

hladina podzemní vody v hloubkách v 16 m, resp. v 17,5 m.   

Plošně významnou zřejmě svrchnopleistocenní akumulací fluviálních písků s příměsí štěrků 

představuje také výplň Mělnického úvalu. Je to cca 20 km dlouhé, řekou dnes opuštěné údolí mezi 

Sudovým Hlavnem na JV a Mělníkem na SZ, oddělené od Mělnické kotliny cca 50 m vysokými svahy 

Turbovického hřbetu a Čečemína. Geologické poměry této struktury jsou papsané Absolonem (1972), 

podle kterého přispěla ke vzniku údolí pouze jistá tektonické predispozice, údolí je založeno na 
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tektonicky porušeném pásmu sudetského směru, bez větších známek vertikálních pohybů. Podle 

jiných autorů  jde o strukturu tektonického původu. Údolí bylo podle Absolona (1972) protékáno spíše 

Jizerou než Labem. Řeka zde zanechala uloženiny písčité povahy směrem k bázi s příměsí štěrku. 

Nepanuje ani jednotný názor na stáří výplně, kdy Balatka její stáří za risskou, Absolon za sedimenty 

würmské. Po opuštění říčního systému této struktury bylo sediemntární prostředí ovlivněnou vysokou 

hladinu vody z vydatného prameniště křídových vod u Mělnické Vrutice, Jelenic, Košátek a 

Kropáčovy Vrutice. Vznikaly močály s rašelinotvornou florou. Vývoj byl zakončen karbonátovou 

sedimentací sladkovodní křídy. Kolektor vyplňující mělnický úval byl ověřován hydrogeologickými 

vrty,které zachytily převážně vytříděné, středně zrnité s nízkým podílem štěrkové frakce. V jeho 

jihovýchodní části byly vrty 1172_03Q a 1172_04Q zjištěny mocnosti od 12,5 m po 16,5 m, v jeho 

severní části u Mělníka byly vrtem 1172_05Q  zachyceny mocnosti nižší - 8 m.  

 

Spraše a sprašové hlíny tvoří zpravidla nesouvislé pokryvy lokálně překrývající sedimenty 

fluviálních teras. Nejvýznamnější pokryvy jednak v oblasti mezi Kolínem a Kutnou horou v jižní části 

HGR 1151, kde mocnost spraší dosahuje do 3,0m, ojediněle do až 5 m. Spraše jsou vesměs žlutohnědé 

až žlutavé, velmi jemně písčité až prachovité, jemně slídnaté, silně vápnité, nepravidelně obsahují 

cicváry a pseudomycelie. V bazální poloze mívají písčitou příměs, popřípadě se zde nalézají úlomky 

hornin (Zelenka et al. 2002, Holásek et al. 1998). V sz. části HGR 1172 tvoří většinou souvislý pokryv 

na levém břehu Vltavy a Labe. Jde především o plochou soutokovou oblast obou řek mezi 

Mlčechvosty, Spomyšlí, Daminěvsí, Kostomlaty pod Řípem, Cítovem, Vliněvsí, Hořínem a Lužcem 

nad Vltavou. Lokální výskyty spraší se nacházejí mezi Kralupy nad Vltavou a Vepřekem 

(Holásek/ed./ et al. 1987, 1988). 

Spraše a sprašové hlíny zde většinou leží na pleistocenních fluviálních sedimentech, v menší míře na 

horninách křídového stáří. Litologicky jde o světle hnědé, hlinité písky až písčité hlíny, při povrchu 

odvápněné, které dosahují mocnosti 0,5 – 2 m. V okolí Dolan, za jz. okrajem HGR 1172 dosahují 

spraše a sprašové hlíny v závějích na svahu vltavského údolí mocnost až 10 m (Straka et al. 1991). 

 

Holocén 

Holocenní výplň niv Labe a jeho přítoků je tvořena převážně jílovitými až jemně písčitými hlinitými 

fluviálními sedimenty. Jejich zrnitost a charakter je velmi heterogenní a odvijí se od dynamiky dílčího 

sedimentárního prostředí v rámci nivy. Na výplně koryt jsou zpravidla vázány hrubozrnější písčité 

sedimenty. Nivní sedimenty jsou produktem převážně sedimentace ze suspenze a jsou tvořeny jílovito-

prachovitými slídnatými povodňovými hlínami. Při větších povodních nebo v místech protržení 

agradačních valů řeky dochází i k sedimentaci plochých těles průvalových vějířů na která jsou vázány 

sedimenty hlinitopísčité. Mocnosti holocenních sedimentů se pohybují v řádu prvních metrů.  

V odškrcených meandrech a opuštěných korytech vznikají organické sedimenty v podobě aké slatin, 

slatinných zemin a hnilokalů (Stáhalík 1959, Tůma 1961, Pištora 1964, Komenda 1968, Horad -Kraus 

1971, Cepák 1972, Plešinger 1972, Kovář 1973, Blažková - Kovaříková1975, Herešová 1980, Král 

1980; in Franců et al., 2007). 

.Deprese občasných bočních toků jsou v důsledku střídání fází akumulace fluviální a sedimentace 

nasycenými hustotními proudy vyplňovány splachovými hlinitými sedimenty Tyto sedimenty 

v místech vyústění depresí do plochého prostroru s malým topografickým gradientem tvořit tělesa 

výplavových kuželů. Svahové sedimenty tvoří pouze plošně omezené výskyty v úpatních částech 

svahů. Mocnost splachových a svahových sedimentů se pohybuje v řádu prvních metrů.  
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Obrázek 4-4a. Přehledná geologická mapa rajonů 1151 a 1152 
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Obrázek 4-4b. Přehledná geologická mapa rajonů 1151 a 1152 

 



Rebilance zásob podzemních vod                                                                        ID EIS 10051606-SFŽP 

45 

 

 

Obrázek 4-5a. Přehledná geologická mapa rajonů 1171 a 1172 
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Obrázek 4-5b Přehledná geologická mapa rajonu 1171 a 1172 
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4.1.2. STRUKTURNÍ STAVBA 

Oblast R1b náleží ke geomorfologickému celku Středolabské tabule. Ta se dále skládá z podcelků 

Čáslavské kotliny, Nymburské kotliny a Mělnické kotliny. Reliéf celé oblasti je velmi plochý, jen 

mírně zvlněný, průměrná nadmořská výška se pohybuje okolo 180 m n. m. Charakter Čáslavské 

kotliny je mírně odlišný, neboť její severovýchodní okraj je tvořen tzv. Dlouhou mezí, morfologicky 

výraznou zlomovou hranicí Chvaletické pahorkatiny. Dno Čáslavské kotliny na rozdíl od zbytku 

Středolabské tabule plynule stoupá směrem k JV. V Mělnické kotlině se vyskytuje zajímavý 

geomorfologický fenomén Mělnického úvalu. Jedná se o cca 20 km dlouhé opuštěné údolí Labe mezi 

Sudovým Hlavnem a Mělníkem. Od současného toku řeky v Mělnické kotlině je tento úval oddělen 

elevací Turbovického hřbetu a Cecemína. Není zcela jasné, zda tímto úvalem protékal tok Labe nebo 

Jizery, každopádně po sedimentaci pleistocenních je již údolí opuštěné a tok Labe se přesunul k JZ 

(Bína a Demek, 2012).  

Geomorfologická charakteristika území, charakter kvarterních sedimentů a jejich rozšíření je 

výsledkem především exogenních procesů podmíněné jednak klimatickými cykly a vývojem erozní 

báze v průběhu kvartéru a částečně tektonická predispozice území. Na území je několi míst kde 

dochází k zúžení řečiště hlavního toku Labe, které v těchto místech přetíná obnažené překřídové 

podloží. Nejvýraznější  je práh tvořený krystalinickým podložím, který odděluje kvarterní akumulace 

podél toku Labe u Týnce nad Labem. Existence krystalinického může být důvodem selektivní eroze, 

kdy došlo k obnažení odolnějšího krystalinika a odnosu křídových hornin. Další možností se jeví 

neotektonická predispozice na železnohorském zlomu, který se výrazně projevuje v morfologii širšího 

území. Podobný vývoj je také v oblasti Kolína, kde v řečišti Labe jsou obnaženy horniny 

kutnohorského krystalinika a kvarterní pokryv je zde redukován na minimální mocnosti. V průběhu 

kvartéru došlo k významným změnám říční sítě. Některé indicie (valouny stébelnaté doubravčanské 

ruly v Suchdolské terase v Praze) naznačují možnost původního odvodňování Polabí koncem pliocénu 

a začátkem pleistocénu do Pražské kotliny. Na S od Nymburské kotliny na plošině mezi Rabakovem, 

Ledci, Seleticemi, Mcely a Loučení pokryta spodnopleistocénními sedimenty Jizery, vzdálenými od 

dnešního toku cca 13 - 17 km. Valounový materiál tvoří dle Minaříkové (1989) poloostrohrané až 

polozaoblené valouny křemene a granitoidních hornin, méně krystalických břidlic, kvarcitů, rul, 

křídových pískovců, opuk, křemenců, vzácně porfyrů, tufů, tufitů, melafyrů, silicitů a jaspisů původem 

z povodí Jizery. Přeložení toků je zřejmě také z období svrchního pleistocénu. Dokladem těchto změn 

jsou například pohřbená přehloubená koryta jižně od dnešního řečiště Labe u od Poděbrad nebo 

svrchnopleistocenní výplň dnes opuštěného Mělnického úvalu.   

Mocnost štěrkovitých písků se pohybuje v řádu několika metrů až 15 m, lokálně dosahují mocnosti 

vyšší než 15 m. Nižší mocnosti jsou obvykle vázána na vyšší terasy, které většinou představují 

nesouvislé erozní relikty. Vyšší mocnosti jsou v hlavní a údolní terase, která vytváří souvislejší 

akumulace. Lokální maxima mocností jsou vázaná na přehloubená opuštěná koryta. V rámci projektu 

byl sestaven izoliniový model fluviálních akumulací představující kvarterní kolektor s izoliniemi 

vyjadřující nadmořskou výšku báze kolektoru. Z izoliniového modelu lze odvodit průběhy mocností 

těchto těles. 

V jihovýchodní části území v dolní části povodí Doubravy, které náleží HGR 1151 má báze relativně 

jednoduchý průběh s maximy v osní části údolí. Její úroveň plynule klesá k soutokové oblasti s Labem 

pod Týncem nad Labem z úrovně 200 m na úroveň 184 m n. m. a odpovídá mocnostem kolektor 10 až 

15 m. Mocnosti mezi 10 a 15 m lze sledovat v místě rozšíření Labského údolí pod Týncem nad 

Labem, kde tok vytváří nápadný fluviální kužel a při soutoku Klejnárky a Labe. 
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Obrázek 4-6 Izolinie báze kvartéru v HGR 1151 

 

V oblasti Kolína dochází k nápadnému zúžení rozsahu údolních teras a redukce mocnosti. Na území 

města Kolín v korytě Labe jsou obnaženy horniny kutnohorského krystalinika. Severozápadně  od 

tohoto krystalinického prahu dochází k skokovému nárůstu mocností údolní terasy na hodnoty okolo 

20 m (báze v nadmořské výšce 176 až 180 m). Tyto vyšší mocnosti dále pokračují v úzkém pruhu 

vázané na přehloubené koryto, které pokračuje severním směrem dle toku Labe. V oblasti jižně od 

Poděbrad toto přehloubené koryto a opouští současné řečiště Labe  a náhle se stáčí k západu, kde 

pokračuje jižně od tzv směrem ke Kostelní Lhotě a u soutoku Výrovky a Labe se opět napojuje na 
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dnešní tok hlavní tok. Mezi tímto přehloubeným korytem a dnešním tokem Labe mezi Poděbrady a 

Nymburkem, kde jsou mocnosti kvarterní zvodně redukovány na několik metrů se nachází tzv. 

Hořátevská elevace tvořena svrchnokřídovými sedimenty.  

 

 

Obrázek 4-7 Izoliniová mapa báze kvarterního kolektoru v oblasti HGR 1152 

K nárustu mocností dochází až v oblasti soutoku Mrliny a Labe u Nymburka, kde se nachází také 

nachází zahloubené paleokoryto Mrliny s mocnosti až 12 m. V původních pracech toto koryto nebylo 
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napojeno na současné koryto Labe, geofyzikální průzkum potvrdil pokračování této struktury k jihu a 

její napojení na nynější tok Labe (Karous a kol. 2015). 

 

 

Obrázek 4-8 Zjednodušený geologický řez labským údolím u Poděbrad. 
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Obrázek 4-9 Zjednodušený geologický řez labským údolím mezi Nymburkem a Poděbrady 
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Mezi Nymburkem a soutokovou oblastí s Jizerou se mocnosti pohybují do 10 až 12 m s maximy 

severně od dnešního toku Labe. Mocnosti byly v tomto úseku ověřeny 4 hydrogeologickými vrty 

1171_01Q, 1171_02Q, 1151_01Q a 1152_02Q (Herrmann a kol 2015). Ve vrtech severně od toku 

Labe u Ostré se báze štěrkopísků údolní terasy pohybovala v hloubce 8,6 až 11,6 m, jižně od toku 

Labe v okolí Semic od 5,4 do 8,8 m.  

 

Obrázek 4-10 Izolinie báze kvartéru v soutokové oblasti Labe a Jizery 

V soutokové oblasi Labe a Jizery byl ve svrchním pleistocénu Jizerou vytvořen výrazný fluviální 

kužel, který zatlačil tok Labe směrem k jihu. Mocnost kužele je velice proměnlivá. V rámci 
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fluviálního kužele jsou zřetelná paleokoryta, ve kterých se mocnost štěrkopískových sedimentů 

ppohybuje až okolo 20 m. Východně od dnešního toku Jizery jsou dvě paleokoryta paralelní s dnešním 

tokem Jizery. Další struktura s mocnostmi okolo 20 m, která byla také ověřena hydrogeologickými 

vrty 1172_01Q a 1171_02Q (Herrmann a kol. 2015) a plošnou geofyzikou (Karous a kol. 2015) se 

odděluje od dnešního toku Jizery u Skorkova a pokračuje západním směrem do oblasti mezi Starou 

Boleslaví a Hlavencem. Od dnešního toku Labe je oddělena křídovou elevací, která byla zjištěna 

severně od Nového Vestce, kde v korytě Jizery vystupuje křídové podloží (Holásek 2005).  

 

 

Obrázek 4-11 Izolinie báze kvartéru v oblasti mělnického úvalu a soutoku Labe a Vltavy 
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Mělnický úval je oddělen od současného údolí Labe výraznou elevací tvořenou křídovými sedimenty, 

báze kvarterního kolektoru se zde pohybuje v nadmořských výškách okolo 160 m n. m. maxima 

mocnosti štěrkopísků dosahují až 20 m. Štěrkopísková akumulace je zde lokálně překryta slatinami a 

sladkovodními slíny, které se zde vytvářely na přelomu pleistocénu a holocénu (Straka 1990).  

V soutokové oblasti Labe a Vltavy vytvořila Vltava výrazný fluviální kužel zatlačující tok Labe k 

východu. Mocnosti akumulace se pohybují většinou do deseti metrů. V tělese nebyla zjištěna výrazná 

paleokoryta jako u fluviálního kužele Jizery.  

 

 

4.2. HYDROLOGIE (SRÁŽKY A ODTOKY) 

Většina rajonů patří do teplé oblasti T2. Dlouhodobé průměrné roční teploty vzduchu jsou nad 8°C, 

Dlouhodobý průměrný roční úhrn srážek se pohybuje pod 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.) 

Kolín 584  203 

Poděbrady 564 8,9 °C 180 

Čáslav 573 8,3 °C 249 

Přelouč 580 8,7 °C 219 

Nymburk 554   

Nová Ves u Kolína 567   

Městec Králové 592   

Brandýs nad Labem 551 (576/1961-90) 8,9 °C (1961-90)  

Semčice  8,7 oC  

Lysá n.L. 556   

Sojovice 542   

Hlavenec 561   

Mělník 589 8,8 oC  

Hořín 512   

Kralupy 530   

Cítov 599   

Všestudy 493   

 

Tabulka 4-2 Základní charakteristiky vybraných vodních toků (průměrné průtoky 1931-1980) 

jméno toku pramen 

m n.m. 

ústí 

m n.m. 

povodí 

km2 

délka 

km 

průměrný průtok  

m3/s 

specifický povrchový 

odtok  l/s.km2 

       

Labe – Nymburk     69,24 7,12 

Labe – Brandýs n.L   13111,4  96,68 7,37 

Labe - Mělník   41824,7  248 5,94 

Jizera - Tuřice   2159,2  23,9 11,07 

Jizera - ústí 885 169 2193,4 163,9 23,90 10,90 

Vltava - Vraňany   28046,5  149,91 5,35 

Cidlina - Sány     4,61 3,98 

Doubrava - Žleby     2,47 6,45 

Výrovka -Plaňany     1,18 4,46 

Mrlina - Vestec     1,27 2,76 

Pšovka 308 156 158,1 33,6 0,86 5,44 

Košátecký potok 335 159 222,2 43,5 0,70 3,15 

Vlkava 255 178 237,0 35,6 0,61 2,57 
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Hydrologicky řadíme region do povodí Labe a zčásti jeho přítoků – především Doubravy (polovina 

HGR 1151), Cidliny a Výrovky (část HGR 1152), Jizery (část HGR 1171 a 1172) a Vltavy (západní 

část HGR 1172). Na celém území je hustá síť povrchových toků, která přímo ovlivňuje 

hydrogeologické poměry mělkých kvartérních zvodní.  

 

PROMĚNLIVOST SRÁŽEK NA PLOŠE REGIONU 

Obrázek 4-13 znázorňuje průměrné dlouhodobé roční úhrny srážek za období 1981–2010.  

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

Nebyl indikován statisticky významný trend srážkových úhrnů.  

Byl však indikován statisticky významný trend růstu průměrných teplot vzduchu s gradientem 0,02°C 

za rok v HGR 1151 a 1171; 0.03 °C za rok v HGR 1152 a 1172. 

 

 

Obrázek 4-12 Výškopis [m n. m.].  

 

 

Obrázek 4-13 Průměrné roční srážkové úhrny (1981-2010) [mm/rok].na příkladu HGR 1152 a 1172 

 

Tabulka 4-3. 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 Labe (Brandýs) HGR 1152 587.55 573.02 0.98 594.33 1.04 

mezipovodí Labe (Brandýs) HGR 1171, 1172 550.40 570.98 1.04 584.85 1.02 

.HGR 1151 630.70 617.55 0.98 649.20 1.05 

.HGR 1152 588.88 564.60 0.96 577.85 1.02 

HGR 1171 551.61 569.95 1.03 579.84 1.02 

HGR 1172 555.75 542.30 0.98 554.88 1.02 
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Tabulka 4-4. 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 Labe (Brandýs) HGR 1152 8.47 9.29 0.82 9.65 0.36 

mezipovodí Labe (Brandýs) HGR 1171, 1172 7.43 8.03 0.60 8.33 0.30 

.HGR 1151 8.63 9.41 0.78 9.79 0.38 

.HGR 1152 8.65 9.46 0.81 9.84 0.38 

HGR 1171 7.95 8.59 0.64 8.90 0.31 

HGR 1172 8.48 9.29 0.81 9.68 0.39 

 

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). Vývoj hladin – viz kap. 5 

Koncepční model. 

 

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, částečně na krystaliniku a permokarbonu. Tyto horniny tvoří kolektoru spojité údolní terasy 

podložní izolátor. 

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. V západním úseku 

labského kvartéru je výrazné přehloubené koryto mezi Kolínem a Kostomlaty. Zpětná eroze tvořící 

toto koryto byla zastavena v Kolíně, kde na kolínském zlomu narazila na kutnohorské krystalinikum. 

Náhle ukončená zpětná eroze přehloubeného údolí navozuje představu pleistocenního vodopádu o 

výšce větší než 10 m. Pod Kostomlaty k Mělníku sleduje údolnice báze kvartéru dnešní tok Labe. 

Spád dna je od Kolína (178 m n/m) k Mělníku (150 m n/m) při stejné délce toku o 10 m nižší než ve 

východním úseku Jaroměř - Týnec.
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Obrázek 4-14 Vodohospodářsky významné kvartérní sedimenty Labe 
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Místně, na zlomech porušujících těsnost počevního izolátoru dochází k přetoku artésky napjaté 

podzemní vody křídových kolektorů do kolektoru kvartérního. Přetoky jsou rozptýlené, zastřené, v 

okolí Poděbrad a Velkého Oseka se odvodňuje mj. minerální voda rajonu 4360. 

 

HYDROFYZIKÁLNÍ VLASTNOSTI 

Transmisivita celé údolní nivy Labe včetně nejnižších würmských teras je vysoká až velmi vysoká, 

propustnost je dosti silná až silná. Závislost výše specifických vydatností na mocnosti zvodněného 

kolektoru nebyla prokázána. Velikost specifických vydatností převážně závisí na lokální hodnotě 

propustnosti kvartérních sedimentů a na stupni zakolmatování břehů toku Labe. 

 

HGR 1151+1152 

Transmisivita údolní nivy Labe je vysoká až velmi vysoká (ve smyslu Krásného 1986). propustnost je 

dosti silná až silná. Specifické vydatnosti vrtů nad 10 l/s.m nejsou vyjímkou. Východně od Kolína 

směřuje proudění podzemní vody v podstatě ze všech stran k jímacímu území Tři Dvory. Nejvyšší 

průměrné hodnoty Y a Z byly zjištěny v prostoru jímacích území Choťánky a Kluk a v oblasti soutoku 

Labe a Cidliny. 

 

Tabulka 4-5 Indexy transmisivity Y a propustnosti Z v kvartéru (Krásný et al. 1982, Zelinka 1993) 

 Y min Y max Y prům n Z prům 

Labe: Kolín – Týnec n.L. 5,96 7,04 6,60 23 5,70 

Doubrava 5,54 6,56 6,30 14  

Soutok Labe - Cidlina   6,77  5,72 

Výrovka   5,98  5,09 

 

Transmisivita kvartéru Doubravy je taktéž vysoká. Mělký kvartérní kolektor údolní nivy Výrovky je 

převážně vyvinut pouze v holocénních náplavech, které jsou mocné místy až 10 m a hodnoty 

transmisivity jsou zde na rozhraní střední až vysoké (tab. 4-5). 

Dalším významným mělkým kolektorem jsou kolektory vyvinuté pouze ve svrchnopleistocénních 

fluviálních píscích a štěrkovitých píscích, místy - zejména v území j. Nymburka a Poděbrad - 

překrytých  vátými písky. Vlivem pokryvu (váté písky), který je velmi dobře propustný, je podíl 

dotace zvodnění těchto kolektorů z atmosférických srážek vyšší, nežli u kvartérního kolektoru 

vyvinutého v nivě Labe a v soutokové oblasti Labe a Cidliny. Ve vlastních vátých píscích není na 

území rajonu kolektor vyvinut. 

Z hlediska vodárenského využití nejvýznamnější svrchnopleistocénní kolektor je mezi Nymburkem a 

Budiměřicemi na pravém břehu Mrliny, kde se nachází jímací území pro město Nymburk. Mocnost 

kvartérních sedimentů s velmi dobrou propustností (prům. Z=5,35) se pohybuje v rozmezí 10 -12 m. 

Kvartérní sedimenty zde vyplňují úzký labský meandr, který je j. proti toku Labe omezen křídovým 

prahem. Generelní směr meandru je sv.-jz.,  tj. k  z. okraji Budiměřic, kde sleduje tok Mrliny. 

Průměrná specifická vydatnost jednotlivých jímacích objektů v jímacím území Budiměřice je q=1,34 

l/s.m.
  
Průměrná hodnota transmisivity je vysoká Y=6,0. 

Další území, kde je vytvořen svrchnopleistocénní mělký kolektor, lze vymezit na levém břehu Labe v 

prostoru zhruba ohraničeném Novou Vsí I, Pečkami a Nymburkem. Kolektor je zde dokumentován  25 

průzkumnými hydrogeologickými vrty (Zelinka 1998). Jejich průměrná specifická vydatnost je q=2,47 
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l/s.m. Průměrná hodnota transmisivity je vysoká Y=6,27 a průměrná hodnota Z=5,37 (propustnost je 

dosti silná). 

Třetí rozsáhlejší území, kde je vyvinut svrchnopleistocénní mělký kolektor, je na pravém břehu Labe 

ohraničené zhruba Veltruby, Opolany a Sány. Zde jsou k dispozici údaje z 27 průzkumných 

hydrogeologických vrtů. U některých jímacích objektů provedených v okolí Veltrub byly zjištěny i 

specifické vydatnosti přes 10 l/s.m. Průměrná hodnota transmisivity je vysoká Y=6,47  a průměrná 

hodnota Z=5,57. 

V území v okolí Peček 4 průzkumné hydrogeologické vrty dokumentují kvartérní střednopleistocenní 

kolektor - průměrné hodnoty Y=6,01 a Z=5,2. 

Za s. okrajem území rajonu 1152 lze vymezit hydrogeologickou rozvodnici vymezující oblast dotace 

kvartérních sedimentů údolní nivy Labe. Její hydrologická rozvodnice mezi Cidlinou a Mrlinou podél 

Sánského kanálu (Herešová 1976). 

 

1171+1172 

Fluviální sedimenty Jizery tvoří nejvýznamnější kvartérní kolektor v rajonu 1171 z hlediska 

vodohospodářského. Kvartérní  fluviální  sedimenty  Jizery  (písčité hlíny, hlinité písky   a  písčité   

štěrky)  tvoří   jednotnou  hydrogeologickou strukturu s průlinovou propustností, která má přímou 

hydraulickou spojitost  s  povrchovým  tokem Jizery,  tzn. že při normálních a vyšších  stavech  

povrchového  toku  Jizery  je  povrchová voda infiltrována  (břehovou  a   dnovou  infiltrací)  do  

fluviálních sedimentů  a  při  nízkých  stavech  povrchového  toku  je naopak podzemní  voda  z  

těchto  sedimentů  drenována povrchovým tokem. Mocnost tohoto kolektoru se pohybuje okolo 7 m. 

Největší mocnosti dosahuje v území mezi Tuřicemi a Sojovicemi (okolo 9,5 m). Relativně 

nepropustné podloží  kvartérního  kolektoru  fluviálních  sedimentů Jizery tvoří křídové sedimenty 

jizerského souvrství středního turonu (vápnitojílovité, slínité a  vápnité pískovce). Vzhledem  k  

charakteru  těchto podložních sedimentů a jejich hydrogeologickým   vlastnostem   má   mělký   

kvartérní kolektor fluviálních sedimentů Jizery také přímou hydraulickou spojitost s průlino-

puklinovým kolektorem jizerského souvrství. 

Specifické vydatnosti jednotlivých hydrogeologických objektů jsou vysoké i více jak 10 l/s.m. 

Průměrná hodnota indexu transmisivity je velmi vysoká Y=6,72, což odpovídá průměrné hodnotě 

koeficientu transmisivity 5,2.10
-3

 m
2
/s a průměrná hodnota indexu propustnosti Z=6,04 (silná 

propustnost), což odpovídá průměrné hodnotě koeficientu filtrace 1,1.10
-3

 m/s (Zelinka 2001). 

 

Tabulka 4-6 Indexy transmisivity Y a propustnosti Z v kvartéru Jizery (Zelinka 2001) 

 Y min Y max Y prům n Z prům 

dolní Jizera celkem 5,94 7,16 6,72  6,04 

U Sojovic 5,79 6,82 6,31  5,36 

Mlynařice   5,28 1 5,08 

Terasy středního pleistocénu (převážně z. břeh Jizery) 4,61 7,10 5,92  5,63 

 

Hydrogeologicky významný je tok Mlynařice v území u Staré Lysé, kde se podílí s Jizerou na 

poměrně významném zvodnění vyšší pleistocenní terasy u Sojovic, s jediným údaje, Y=5,28.  

Hydrogeologicky významné jsou i vyšší pleistocenní terasy u Sojovic. Na zvodnění těchto teras se 

jednak podílejí atmosferické srážky a jednak dotace z četných drobných povrchových toků. Na 
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zvodnění terasy u Sojovic má nejen podíl Jizera a Mlynařice, ale v celé této terase je vybudován 

systém pro umělou infiltraci štěrkopísčitých sedimentů jímacího území vodárny Káraný. Fluviální 

sedimenty pleistocenních teras v okolí Sojovic pak spolu s holocenními fluviálnimi sedimenty 

povrchových toků tvoří významný průlinový kolektor o mocnosti až 18 m. V prostoru mezi Starou 

Lysou, Čihadlem a Sojovicemi dosahují středněpleistocenní sedimenty mocnosti až 27 m včetně 

navátých písků (vrt V-10S; Kovaříková - Navrátil 1973) a mocnosti zvodnění okolo 15 m. Údolní 

terasa dosahuje mocnosti 5,6 až 10,9 m a mocnost zvodnění se pohybuje mezi 2,3-10 m. Zvodně 

údolní a středněpleistocenních teras do sebe často navzájem přechází. Při okrajích jejich rozšíření 

navazují tyto zvodně na svrchní zvodně s.s. Jelikož jsou udolní i vyšší terasy velmi dobře propustné 

tvoří zvodně fluviálních sedimentů se svrchními i spodními zvodněmi jednotný hydraulický systém.  

  

  

2 3 4 J VS Z

0 1  k m

..

m

2 3 0

2 1 0

1 9 0

1 7 0

1 5 0

..
.
. .
...

.
.

... .
.
..

. ... .
.

.. .
.. ..

. .
..

.
.

.
..

.

..
. ..

.

..
.... ..

. ..

.
. .

.
...... . . .. ..

1 6
.. .. .

.
. ... .. .

. . .
.

2 4 5.. ..
..

. ..
.
...

.
3

.
7

J
IZ

E
R

A
  

1

 

 

1 – holocenní fluviální sedimenty, 2 - fluviální sedimenty údolní terasy,  3- fluviální sedimenty středněpleistocenních teras, 4 

–fluviální sedimenty spodnopleistocénních teras, 5- jizerské souvrství, 6- vrty, 7- předpokládaný průběh hladiny podzemní 

vody. (Havlíček-Kadlecová 2006)   

Obrázek 4-15 Řez hydraulicky propojenými kolektory C a kvartérních fluviálních sedimentů v úseku Předměřice - 

Černava v orografickém povodí Jizery 

 

Tabulka 4-7 dokumentuje v území listu Sojovice (Kadlecová 2006) vysokou až velmi vysokou 

transmisivitu fluviálních sedimentů údolní terasy a středněpleistocenních teras Jizery a Labe a zároveň 

minimální rozdíly v transmisivitě těchto kolektorů ve smyslu klasifikace Krásného 1986. Fluviální 

sedimenty teras představují v průměru dosti silně až velmi silně propustné horninové prostředí podle 

Jetelovy klasifikace propustnosti (1973) jak dokumentuje index propustnosti Z . 

  

Tabulka 4-7 Přehled hydraulických parametrů fluviálních a deluviofluviálních sedimentů na listu Sojovice 

(Kadlecová 2006) 

fluviální sedimenty 
 

n 

qprům 

l/s.m 

qmed. 

l/s.m 
Yprům. sy Ymed. Ymin. Ymax. 

Tprům. 

m2/s 
Zprům. sz Zmed. 

souhrnně  46 4,8 1,4 6,1 0,78 6,2 4,4 7,8 1,2.10-3 5,6 0,76 5,7 

údolní terasa 20 7,5 4,2 6,4 0,62 6,6 5,3 7,8 2,5.10-3 5,9 0,73 6,0 

Středněpleistocenní terasy 25 2,7 1,2 5,9 0,82 6,1 4,4 7,3 7,9.10-4 5,3 0,71 5,6 

Legenda: n – počet hydrogeologických objektů, qprům   – průměrná specifická vydatnost, qmed   –hodnota mediánu specifické 

vydatnosti, Yprům. – průměrná hodnota indexu transmisivity, sy  - směrodatná odchylka indexu transmisivity, Ymed. – hodnota 

mediánu indexu transmisivity,  Ymin. – minimální hodnota indexu transmisivity , Ymax. – maximální hodnota indexu 

transmisivity, Tprům,  – průměrná hodnota koeficient transmisivity, Zprům. – průměrná hodnota indexu propustnosti, sz  - 

směrodatná odchylka indexu propustnosti, Zmed. - hodnota mediánu indexu propustnosti. 
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Zvodeň údolní terasy je v hydraulické spojitosti s povrchovými vodami Jizery a Mlynařice. V případě 

vysokých vodních stavů povrchových vod dochází k dotaci těchto zvodní a naopak za nízkých stavů, 

což je po většinu roku, tok částečně drénuje kolektor údolních teras. Proto je velmi důležitá jakost 

povrchových vod.  

Hydrologické poměry ve fluviálních sedimentech Jizery ovlivňují jez u Otradovic na říčním km cca 

4,6 s rozdílem hladin až 1,1 m a odběry povrchové vody pro umělou infiltraci. K dotaci srážkovými 

vodami dochází  prakticky v celé ploše rozšíření kvartérních sedimentů. Infiltraci omezuje obdobně 

jako i u ostatních zvodní pokrývka méně propustných vrstev jako spraší, slatin, slatinných zemin a 

hnilokalů. 

Omezené výskyty navátých písků, i když představují dosti silně propustné prostředí, nemají 

z hydrogeologického hlediska význam, neboť jsou zpravidla nad lokální drenážní bází a jsou tedy bez 

zvodnění. Slatiny a hnilokaly v nivě Mlynařice mají nepatrnou propustnost a tvoří tak lokální 

izolátory.  

Hydrogeologicky významné jsou i vyšší pleistocenní terasy, Na zvodnění těchto teras se jednak 

podílejí atmosferické srážky a jednak dotace z četných drobných povrchových toků. 

Nejvíce hydrogeologických objektů dokumentuje kvartérní kolektor střednopleistocenní terasy 

v prostoru na Z od Jizery (n=16 na listu 13-13 Benátky). Průměrná specifická vydatnost pro tyto 

jímací objekty je 2,09 l/s.m. Výše specifické vydatnosti je zde závislá na situování objektu.   Vesměs 

mají výšší specifické vydatnosti objekty situované poblíž místních povrchových toků (řádově v 

litrech). Naopak u objektů situovaných ve velké vzdálenosti od těchto povrchových toků nejsou 

výjimkou specifické vydatnosti v desetinách i setinách litru. Průměrná hodnota indexu transmisivity Y 

je zde 5,92, což odpovídá průměrné hodnotě koeficientu transmisivity T=8,3.10
-4 

m
2
/s, a průměrná 

hodnota indexu propustnosti Z =5,63, což odpovídá průměrné hodnotě koeficientu filtrace k=4,3.10
-4

 

m/s (Zelinka 2001) 

 

Fluviální kvartér Labe představuje kolektor s vysokou až velmi vysokou transmisivitou s průměrem 

koeficientu T=2.10
-3

 m
2
.s

-1
 (Hrkal 1987), viz tab. 4-8. 

 

Tabulka 4-8 Indexy transmisivity Y v kvartéru Labe (Krásný et al. 1982, Hazdrová et al. 1983, Burda 1991) 

 Y min Y max Y prům n 

Brandýs - Lysá n.L. 5,82 6,99 6,56 67 

J. toku Labe mezi Lysou a Kolínem 4,88 6,88 5,52 8 

Lysá - Nymburk 5,02 7,13 6,48 38 

kvartér na křídě v povodí Labe na listu 12 Praha 4,0 7,3 6,4 29 

kvartér na křídě v povodí Vltavy na listu 12 Praha  5,0 7,5 6,6 62 

Vltavské spodní terasy (holocén, würm) 5,4 7,4 6,71  

 

Fluviální kvartér Labe a Vltavy s mocnostmi až okolo 20 metrů představuje významný kolektor 

v zájmovém území a řadí toto prostředí mezi cenné vodohospodářské oblasti. Labe zde navíc působí 

jako regionální erozní báze pro oblast české křídové pánve. Tuto skutečnost však poněkud 

znehodnocuje relativně nízká propustnost cenomanského kolektoru. 

Charakteristickým rysem náplavů Labe je převaha drobně psefitického až středně psamitického 

materiálu, hrubší štěrky jsou poměrně vzácné. Toto prostředí představuje kolektor s vysokou až velmi 
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vysokou transmisivitou s průměrem koeficientu T=2,4.10
-3

 m
2
.s

-1
 (na listu 12-22 Mělník, Hrkal 1991) 

v případě soutokové oblasti Labe a Vltavy. 

Náplavy Vltavy jsou hrubozrnnější, transmisivity vltavských štěrkopísků jsou ještě vyšší než labských. 

Vltavské spodní terasy (holocén, würm) jsou vysoce propustné a silně zvodnělé. Specifické vydatnosti 

jsou v jednotkách l/s.m a průměr Y=6,71 odpovídá velmi vysoké transmisivitě T=5,13.10
-3

 m
2
/s, 

průměr Z=6 indexu propustnosti odpovídá silně propustnému prostředí  k=1.10
-3

 m/s (na listu 12-21 

Kralupy, Burda 1991). 

 

Tabulky 4-5 až 4-8 dokumentují vysokou až velmi vysokou transmisivitu fluviálních sedimentů údolní 

terasy a středněpleistocenních teras Jizery a Labe a zároveň malé rozdíly v transmisivitě těchto 

kolektorů ve smyslu klasifikace Krásného 1986. Fluviální sedimenty teras představují v průměru dosti 

silně až velmi silně propustné horninové prostředí podle Jetelovy klasifikace propustnosti (1973) jak 

dokumentuje index propustnosti Z . 

 

Rozsáhlé vyšší terasy mezi Velvary, Kralupami a Řípem (mindel, günz, donau) mají silnou 

propustnost, leží však nad úrovní erozní báze, navíc infiltraci ztěžují pokryvy spraší, proto převážně 

nejsou zvodnělé, tudíž jejich transmisivita je nepatrná. Lokálně se odvodňují prameny na bázi. 

 

K dotaci srážkovými vodami dochází  prakticky v celé ploše rozšíření kvartérních sedimentů. Infiltraci 

omezuje obdobně jako i u ostatních zvodní pokrývka méně propustných vrstev jako povodňových hlin 

spraší, slatin, slatinných zemin a hnilokalů. 

Omezené výskyty navátých písků, i když představují dosti silně propustné prostředí, nemají 

z hydrogeologického hlediska význam, neboť jsou zpravidla nad lokální drenážní bází a jsou tedy bez 

zvodnění.  

Slatina a luční křída v nivě Košáteckého potoka o mocnosti až 9 m a v pleistocenním korytě Labe 

mezi Všetaty a Čečelicemi má nepatrnou propustnost a tvoří tak lokální (stropní) izolátory.  

Spraše pokrývají rozsáhlé plochy především na pravém břehu Labe. Spraše, deluviální a 

deluviofluviální uloženiny 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. 

 

KÁRANÝ 

V nejdůležitějším jímacím území Káraný (HGR 1171+1172) na dolním toku Jizery je podzemní voda 

získávána dvěma způsoby. Prvním způsobem, fungujícím od začátku 20. století, jsou jímací řady 

zahrnující 660 studní situovaných ve vzdálenosti 250–300 m od řeky Jizery (násoskové řady). Druhým 

způsobem, provozovaným od 70. let 20. století, je umělá infiltrace vody z řeky Jizery přes infiltrační 

vany do fluviálních sedimentů. Infiltrovaná voda je poté jimána studnami s radiálními sběrači a 

jímacími řady procházejícími v okolí zasakovacích van. V posledních patnácti letech zde vzrostly 

koncentrace dusičnanů v podzemní vodě (viz kapitola hydrochemie). Na základě hydrodynamických 

zkoušek na nových vrtech se transmisivita kvartérního kolektoru pohybuje mezi 2–5.10–
3
 m

2
/s, s 

výjimkou průzkumných vrtů s mocnosti zvodnění jen okolo 1 m (např. V7), kde je transmisivita o řád 

nižší (Jäger 2015). Transmisivita připovrchové zóny křídových vápnitých pískovců jizerského 
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souvrství v jímacím území Káraný (v průzkumném vrtu V11) dosahovala 2.10–
4
 m

2
/s. Průběh hladiny 

podzemí vody v průzkumných monitorovacích vrtech se v čase výrazně liší, zejména se vzdáleností od 

řeky Jizery. Hladina podzemní vody v průzkumném vrtu V1 ležícím 10 m od řeky vykazuje prudké 

kolísání přes 2,5 m a kopíruje hladinu řeky Jizery. Z průběhu hladiny podzemní vody v průzkumných 

vrtech V1, V2 a V10 a stavu hladiny vody v řece Jizeře je zřejmá hydraulická spojitost s řekou do 

vzdálenosti 130 m od řeky. Průzkumné vrty V2 a V10 ve vzdálenosti 100–130 m od řeky mají 

tlumenější kolísání hladiny podzemní vody. Zvýšení hladiny podzemní vody často nepřesahuje jeden 

měsíc a amplituda kolísání hladiny podzemní vody ve sledovaných vrtech se pohybuje okolo 1 m. 

Vzdálenější průzkumné vrty V6, V8 a V9 od řeky Jizery (cca 260–350 m od řeky nebo řekou občasně 

zaplavovaných území) mají nevýrazné vrcholy hladiny podzemní vody s dobou trvání několik měsíců 

a amplitudou okolo 0,5 m (Bruthans a kol. 2016). 

 

SHRNUTÍ PROUDĚNÍ PODZEMNÍ VODY 

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). 

 

Indukovaný přítok říční vody do vodárenských zdrojů je podstatou „břehové infiltrace“, využívané 

v Káraném (přítok z Jizery) a v Nemošicích (přítok z Chrudimky). K nežádoucímu indukovanému 

přítoku znečištěné labské vody dochází ve zdrojích pro Kolín (Lžovice, Tři Dvory, Nová vodárna) a 

Nymburk (Kluk, Staré prameniště Poděbrady). 

V. od Brandýsa proud podzemní vody směřuje od S i od J (od Labe) k přehloubenému průběhu koryta 

s. od Labe (Houšťka), dále po proudu pak víceméně do koryta Labe.   

Labe zde navíc působí jako regionální erozní báze pro oblast české křídové pánve. 

Podzemní voda v údolních nivách je hydraulicky spojena s vodním tokem. Hladina podzemní vody je 

převážně volná nebo mírně napjatá (přes izolátor povodňových hlin). Směry proudění podzemní vody 

v mělkých fluviálních kolektorech povrchových toků jsou vesměs souhlasné s povrchovým tokem.  

Směry proudění podzemní vody v pleistocenních terasách jsou podřízeny místní erozní bázi, kterou 

představuje údolí Jizery a ostatních povrchových toků v území 

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 

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.  
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4.4. HYDROCHEMIE 

1151 

Podzemní vody v náplavech Labe (i Doubravy) mají celkovou mineralizaci nejčastěji 0,4-0,6 g/l, 

chemický typ CaMg-HCO3SO4,(dle 20 mval %) střídají se typy s převahou HCO3 s typy s převahou 

SO4. Určitou převahou mají hydrogenkarbonátové vody (Krásný at al. 1982). Obvykle obsahují 

zvýšené koncentrace Fe, NO3 nebo NH4. Podzemní vody znečištěné nebo v oblasti drenáže hlubších 

kolektorů (Poděbradsko) celkovou mineralizaci i přes 1 g/l. 

 

1152 

U podzemních vod mělkých kvartérních kolektorů naprosto převažuje skupina vod uhličitanových 

(83%), zbytek tvoří vody sulfátové. Podle typu převládají vody typu Ca-HCO3 (75%), dále následuje 

typ Ca-SO4 (19%), Na-HCO3 (3%) a Mg-HCO3 (3%). Průměrná celková mineralizce těchto vod na 

území listu je poměrně vysoká: pro kolektor v sedimentech stáří holocén-pleistocén je její hodnota 

0,67 g/l při směrodatné odchylce s=0,27; pro kolektory v pleistocénních sedimentech pak 0,89 g/l při 

s=0,47 (Zelinka 1993).      

Vody kvartérních kolektorů mají zhoršenou jakost hlavně vlivem zvýšených obsahů Fe, Mn, NH4,  

NO3, ale i vlivem vyšších hodnot celkové mineralizace. Podzemní vody znečištěné nebo v oblasti 

drenáže hlubších kolektorů (Poděbradsko) mají celkovou mineralizaci i přes 1 g/l. 

V okolí Kolína podrobně popisuje chemismus podzemních vod Kadlecová (2003):  

Podzemní voda zvodně fluviálních sedimentů na území města Kolín má pH v intervalu 6,6 až 7,5; 

celkovou mineralizaci 0,26 až 1,6 g/l. Převládající molární typ z 50 % je HCO3-Ca-Cl a ze 47 % 

HCO3-Ca-SO4  a ojediněle se vyskytuje molární typ HCO3-Ca-Na. Obsahy železa se pohybují mezi 0,0 

až 19 mg/l, manganu mezi 0,0 až 2,4 mg/l, chloridů mezi 17 až 135 mg/l, dusičnanů 2 až 110 mg/l, 

síranů 43 až 484 mg/l a hydrogenkarbonátů 140 až 445 mg/l. 

Podzemní voda v prostoru Kolína s. od hřbitova Zálabí, kde se vyskytuje vyšší svrchně pleistocenní 

terasa Labe a kde je řada průmyslových a chemických závodů, má pH v intervalu 6,8 až 7,4; celkovou 

mineralizaci 0,67 až 0,89 g/l. Převládající molární typ z 83% je HCO3-Ca-SO4 a ze 17% HCO3-Ca-Cl. 

Obsahy železa se pohybují mezi 0,0 až 14,3 mg/l, manganu mezi 0,0 až 0,47 mg/l, chloridů mezi 21 až 

119 mg/l, dusičnanů 18 až 163 mg/l, síranů 154 až 213 mg/l a  hydrogenkarbonátů 153 až 366 mg/l. 

 

1171 

Podzemní voda mělké zvodně fluviálních sedimentů Jizery obsahuje z 67 % vody bikarbonátové a 

z 33% vody sulfátové. Zastoupeny jsou také čistě vody Ca-HCO3. Podzemní voda fluviálních 

sedimentů je slabě kyselá až slabě zásaditá, zpravidla chemického typu  Ca-HCO3-SO4 s celkovou 

mineralizací okolo 0,3 až 0,5 g/l. V oblasti sídelních aglomerací je mineralizace vyšší často přes 0,8 

g/l. Lokálně v místech odvodnění podložních křídových kolektorů, mají vody fluviálních sedimentů 

vyšší celkovou mineralizaci.  

V nejdůležitějším jímacím území Káraný (HGR 1171+1172) na dolním toku Jizery v posledních 

patnácti letech vzrostly koncentrace dusičnanů v podzemní vodě mnoha jímacích studni v prostoru s. 

od Sojovic a ve skorkovském řadu. Koncentrace dusičnanů v podzemní vodě všech průzkumných 

vrtů, které jsou v blízkosti polních pozemků a nejsou ovlivněny říční vodou, dosahuji 110–210 mg/l, 
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tedy výrazně přesahuji limity vyhlášky č. 252/2004 Sb. Koncentrace chloridů, sodíku a draslíku v 

podzemní vodě jsou v těchto vrtech nízké, což naznačuje, že přítoky podzemních vod pochází z území 

s převažující ornou půdou. Na základě chemického složení podzemních vod nelze rozeznat podzemní 

vodu kolektoru kvartérních fluviálních sedimentů od podzemní vody připovrchové zóny křídových 

sedimentů jizerského souvrství. Oproti tomu voda řeky Jizery a voda závlah (získávána z řeky Jizery) 

má typické velmi nízké koncentrace dusičnanů (~10 mg/l), vápníku (~50 mg/l), síranů (~37 mg/l) vůči 

ostatním objektům. Nízké koncentrace dusičnanů ve vodách se ale vyskytují i v jiných 

hydrogeologických objektech v jímacím území Káraný vlivem denitrifikace, vázané především na 

blízké okolá řeky Jizery a řekou zaplavovaných území, zřejmě v důsledku vyšších koncentraci 

organických látek. Umělá infiltrace vody z Jizery pokračuje proto i v současnosti z důvodu snižování 

obsahu dusičnanů ve vyrobené pitné vodě Vodárny Káraný. 

 

1172 

Podzemní voda ve fluviálních uloženinách Labe a Vltavy má mineralizaci převážně kolem 0,5 g/l. 

Chemický typ (dle mekv%) je většinou Ca-HCO3SO4.  

Podzemní voda mělké zvodně fluviálních sedimentů Jizery obsahuje z 67 % vody bikarbonátové a 

z 33% vody sulfátové. Zastoupeny jsou také čistě vody Ca-HCO3. Podzemní voda fluviálních 

sedimentů je slabě kyselá až slabě zásaditá, zpravidla chemického typu  Ca-HCO3-SO4 s celkovou 

mineralizací okolo 0,3 až 0,5 g/l. V oblasti sídelních aglomerací je mineralizace vyšší často přes 0,8 

g/l. Lokálně v místech odvodnění podložních křídových kolektorů, mají vody fluviálních sedimentů 

vyšší celkovou mineralizaci.  

Podzemní voda pleistocenních teras chemicky náleží z 50% k vodám sulfátovým a z 50% k vodám 

bikarbonátovým. Z typů vod je vesměs rovným dílem zastoupen typ Ca-SO4 a Ca-HCO3. Průměrná 

hodnota celkové mineralizace těchto podzemních vod je 0,64 g/l. Podle třídy upravitelnosti náleží 

podzemní voda pleistocenních teras do II.třídy, zejména pro vyšší obsah Mg, Fe a celkové 

mineralizace. 

Významným problémem je kvalita mělkých podzemních vod. Úroveň znečištění labské povrchové 

vody je značná, a přestože k přímé infiltraci těchto znečištěných vod do náplavů dochází jen 

výjimečně, ovlivnění je značné. Podíl na kontaminaci podzemních vod mají i plošné závlahy, které 

používají vodu z povrchových toků, znečišťovaných vypouštěním odpadů z chemických provozů  

Spolany Neratovice aj. Potenciálním ohrožením jsou i skládky toxických a jiných nebezpečných  

odpadů, např. u Tišic. Mezi negativní fenomény, ohrožující zásoby podzemních vod je nutno jmenovat 

zemědělskou činnost. Velmi úrodná půda náplavů Labe má za následek intenzívní pěstování celé řady 

plodin s plošnou aplikací dávek hnojiv. V důsledku toho obsahy dusičnanů v mělkých podzemních 

vodách dosahují značných koncentrací, například v obci Chrást přesahovaly 300 mg/l (Hrkal 1991). 

V kvartérních terasách na pravém břehu Vltavy je mineralizace vod nekontaminovaných průmyslovým 

znečištěním kolem 0,5 g/l, s vysokými obsahy NO3. Většinou je však znečištěná uhlovodíky, SO4, Cl 

atd. z průmyslu v Kralupech. Mineralizace je až 4 g/l. Jsou zde vybudovány čerpací a pozorovací vrty 

k zamezení znečištění, zabránění úniků do Vltavy a ochraně jímacího území Lobeček. Na levém břehu 

Vltavy je voda kontaminována sírany, chloridy z bývalého složiště popílku u Nelahozevse (Burda 

1991) 
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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 Rebilance zásob podzemních vod 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 4-9 Počet chemických analýz použitý ke konstrukci hydrochemických map a map upravitelnosti  

HGR 1151 1152 

Kolektor 

celkový počet 

analýz v 

databázi 

použité analýzy 
celkový počet 

analýz v databázi 

použité analýzy 

Upravi- 

telnost 

chemický 

typ 

Upravi- 

telnost 

chemický 

typ 

Kvartér 204 137 106 604 301 213 

Připovrchová zóna 150 150 150 320 320 320 

Indikace znečištění 67 67  306 306  

celkem 241     785     

HGR 1171 1172 

Kvartér 209 127 77 600 358 257 

Připovrchová zóna 147 147 147 412 412 412 

Indikace znečištění 90 90  244 244  

celkem 322     779     

 

 

Obecně se v podzemních vodách kvartéru Labe střídají mezi anionty HCO3 a SO4 typy, často jsou 

mezi kationty zastoupeny Mg i Na typy. Lze konstatovat, že celková mineralizace podzemních vod 

roste a zvyšuje se rozsah ploch velmi vysoké mineralizace (nad 1 g/l) od V k Z, podobně se zvyšuje 

podíl síranových typů, které v rajonech 1171, 1172 převládnou. V  mapkách jsou znázorněny zejména 

oblasti velmi vysoké mineralizace.  

Ve středních Čechách se vyskytují v kolektoru kvartérních sedimentů Labe rozsáhlé oblasti velmi 

vysoké mineralizace, především v rajonu 1172. Pouze v rajonu 1171 (jímání pro Prahu - Káraný) se 

oblast velmi vysoké mineralizace nevyskytuje.  Od V k Z se zvyšuje podíl SO4 typů vod v rajonu 1151 

a 1152 se střídá typ vod Ca-HCO3 se smíšenými typy Ca-SO4HCO3. V rajonech 1171 a 1172 

převažuje smíšený typ Ca-SO4HCO3 a rozsáhlá území jsou tvořena čistě typem vod Ca-SO4. Natriové 

typy vod Na-HCO3 až Na-SO4 se oproti východním Čechám vyskytují spíše ojediněle, v okolí Kralup a 

spolu s chloridovými Na-Cl až Ca-Cl typy vod jsou vytvořeny patrně dlouhodobou kontaminací. 
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Obrázek 4-16 Chemický typ (35 mval%) podzemní vody, s vymezením oblastí velmi vysoké mineralizace (TDS) 

>1 g/l regionu R1b ( HGR 1151, 1152) 
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Obrázek 4-17 Chemický typ (35 mval%) podzemní vody, s vymezením oblastí velmi vysoké mineralizace (TDS) 

>1 g/l regionu R1b ( HGR 1171, 1172) 
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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 a kol., 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. 

 

Tabulka 4-10 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) 

R67 2,9 ± 0,2 4,2 ± 0,5 0,43 ± 0,05 2,9 ± 0,3 

R68 0,61 ± 0,05 0,45 ± 0,05 0,07 ± 0,05 0,5 ± 0,1 

R73 2,8 ± 0,2 4 ± 0,5 0,43 ± 0,05 2,6 ± 0,3 

R50 3,2 ± 0,2 6,2 ± 0,7 0,46 ± 0,05 2,5 ± 0,3 

R51 3,7 ± 0,2 5,5 ± 0,6 0,27 ± 0,05 1,3 ± 0,2 

R52 2,1 ± 0,2 2,3 ± 0,3 0,09 ± 0,05 0,8 ± 0,1 

R53 1,9 ± 0,1 5,9 ± 0,6 0,25 ± 0,05 1,3 ± 0,2 

R54 1,5 ± 0,1 2,9 ± 0,3 0,25 ± 0,05 1,6 ± 0,2 

R55 4,8 ± 0,3 10 ± 1 0,3 ± 0,05 2,5 ± 0,3 

R56 2 ± 0,1 3 ± 0,4 0,25 ± 0,05 2,1 ± 0,3 

R57 2,8 ± 0,2 4,7 ± 0,5 0,4 ± 0,05 2,2 ± 0,3 

R58 7,1 ± 0,4 5,5 ± 0,6 0,29 ± 0,05 0,9 ± 0,1 

R59 34 ± 7 54 ± 17 0,18 ± 0,05 1,2 ± 0,2 

R60 7,1 ± 0,4 9 ± 1 0,34 ± 0,05 2,3 ± 0,3 

 

V rajonu 1151 byla koncentrace freonů 11, 12, 113 a SF6 stanovena ve vrtu Starý Kolín 1151_01Q 

(R67; tab. 4-6). Střední doba zdržení zde podle exponenciálního modelu dosahuje okolo 10-20 let 
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V rajonu 1152 byla koncentrace freonů 11, 12, 113 a SF6 stanovena ve vrtech Semice 1152_01Q 

(R68) a Velký Osek 1152_03Q (R73; tab. 4-12). Střední doba zdržení zde podle exponenciálního 

modelu dosahuje okolo 100-150 a 10-30 let 

 V rajonu 1171 (obdobně 1172) byla koncentrace freonů 11, 12, 113 a SF6 stanovena v 11 vrtech (tab. 

4.5.1). Z toho 9 vzorků (objekty R51-R59) analyzovaných v zájmové oblasti (kvartérní náplavy, 

Káraný) v rámci jiného projektu bylo přidáno pro srovnání. Střední doba zdržení zde podle 

exponenciálního modelu dosahuje podle SF6 prvních a vzácně i vyšších desítek let (tab. 4-11).  

 

Tabulka 4-11 Rozsah středních dob zdržení (roky) za předpokladu exponenciálního modelu podle 4 

různých stopovačů  

vzorek Freon 11 Freon 12 Freon 113 SF6 

R67 24-35 0-9-18 18-29 4-10 

R68 >200 160-180 140-200 100-150 

R73 26-40 11-22 18-29 7-14 

R50 <10 <11 12-25 8-15 

R51 <19 kontam. 38-68 30-47 

R52 65-95 28-40 110-200 60-80 

R53 <12 36-45 43-80 30-47 

R54 50-65 55-65 43-80 23-34 

R55 kontam. kontam. 33-55 8-15 

R56 45-65 33-40 43-80 13-23 

R57 16-30 11-22 20-33 12-21 

R58 <19 kontam. 33-55 55-70 

R59 kontam. kontam. 68-140 34-55 

R60 kontam. kontam. 25-43 10-19 

 

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). 
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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 následujících tabulkách. V nich 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 následujících tabulkách.  

Lokalizace odběrů a vypouštění v jednotlivých rajonech je vykreslena na obr. 4-18 a dále. Zde je 

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 1151  -  Kvartér Labe po Kolín 

 

Tabulka 4-12 Přehled lokalizovaných odběrných objektů HGR 1151 

Č._VHB NAZ_MISTA OBJ (l/s) OBJ_CELK 

420357 VSB 0112 Čáslav - letiště Chotusice 0,1 4 478 

420378 UNIKOM Kutná Hora - výkrm prasat Kačina 0,3 8 036 

440553 VODOS Kolín - Konárovice, úpravna 0,6 19 569 

440554 VODOS Kolín - Tři Dvory 57,4 1 809 804 

   ODBĚR POD RAJONU  58,4 1 841 887,0 

420374 Panelárna Dolní Bučice 1,0 31 607 

440019 ZOD Ovčáry - Veletov 0,4 12 045 

440507 VODOS Kolín - Starý Kolín, úpravna 1,8 55 248 

440555 VODOS Kolín - Veletov 2,3 73 594 

   ODBĚR POD V ZÓNĚ INTRAKCE 5,5 172 494,0 

 

Tabulka 4-13 Přehled lokalizovaných vypouštění odpadních vod v HGR 1151 

CIS_VHB NAZ_MISTA Objem (l/s OBJ_CELK 

422007 Záboří nad Labem - ČOV 1,0 30 720 

422008 Kutná Hora - důl Kaňk 3,4 106 472 

422036 Žehušice - ČOV 0,7 21 608 

422224 Nové Dvory - ČOV 2,9 92 126 

422254 Lihovar (býv. cukrovar) Vrdy 0,0 0 

422260 Chotusice - ČOV 16,0 503 712 

422264 Vrdy - ČOV 7,3 231 100 

442017 Elektrárna Kolín - MB ČOV (výpust č.III) 0,2 5 317 

442314 LZ Draslovka 21,2 667 939 

442317 Bioferm Kolín - Lihovar 19,1 603 664 

442318 Elektrárna Kolín - prům. odp. voda - výpusť I. 6,8 215 100 

442383 Elektrárna Kolín - chladící vody - výpusť II. 281,9 8 889 500 

422320 Skalecké štoly Hlízov 0,1 1 736 

422333 Vlačice - ČOV 0,4 13 824 

422340 Vinaře - ČOV 0,3 10 464 

422395 Koupaliště Vrdy 0,1 2 436 

    361,4 11 395 718 
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Obrázek 4-18 Lokalizace odběrů a vypouštění vod v rajonu 1151 

 

Hydrogeologický rajon 1152  -  Kvartér Labe po Nymburk 
 

Tabulka 4-14 Přehled lokalizovaných odběrných objektů HGR 1152 

Č._VHB NAZ_MISTA OBJ (l/s) OBJ_CELK 

440027 Odpočívka Vrbová Lhota - studna 0,2 5 647 

440471 PROAGRO Nymburk - drůbežárna Hradišťko u Kolína 0,3 8 416 

440484 VODOS Kolín - Nová vodárna 18,2 574 443 

440519 Paramo Kolín (býv.Koramo ) - ochrana podz. vod 3,4 106 772 

440525 Paramo Kolín - sanace 20,6 649 023 

440569 Tona Pečky 0,0 580 

440574 TEMAC Zvěřínek 0,2 7 402 

440576 Pivovar Nymburk 2,5 77 750 

440577 Maschinenfabrik NIEHOOFF (ZOM) Nymburk 0,0 1 423 

440597 MODEL OBALYa.s. - Nymburk 0,3 10 960 

   ODBĚR POD RAJONU  45,7 1 442 416,0 

440037 Sportovní centrum Nymburk 0,1 4 543 

440510 Paramo Kolín CHÚV Klavary ( býv. Koramo) 7,8 245 339 

440511 Lučební závody Kolín, sanace 9,7 306 719 

440546 VaK Nymburk-Poděbrady, Kluk 59,1 1 863 674 

440559 VODOS Kolín - Velký Osek, úpravna 0,9 27 787 

440570 KIMM Invest - Zátiší 2,0 61 719 

440573 Úpravna vody Písty 23,5 740 998 

440595 VaK Nymburk-Poděbrady, st.pram. 12,6 398 847 

440596 VaK Nymburk-Poděbrady, Choťánky 19,5 615 414 

   ODBĚR POD V ZÓNĚ INTRAKCE 135,2 4 265 039,6 
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Tabulka 4-15 Přehled lokalizovaných vypouštění odpadních vod v HGR 1152 

CIS_VHB NAZ_MISTA Objem (l/s OBJ_CELK 

412446 VARI Libice nad Cidlinou 0,6 17 474 

442010 Nová Ves I - ČOV 1,2 36 384 

442028 Hradištko - ČOV 0,4 13 273 

442074 Písty - ČOV 0,5 14 225 

442083 Kostelní Lhota - ČOV 1,3 42 497 

442084 Velim - ČOV 2,6 80 446 

442307 Radim - ČOV 1,4 45 504 

442310 Kolín - ČOV 107,5 3 391 585 

442313 Lučební závody a.s. Kolín - BČOV 0,6 17 600 

442320 Paramo Kolín (býv. Koramo) 23,4 737 947 

442325 Cerhenice - ČOV 1,9 59 168 

442334 Tona Pečky - NS 0,0 0 

442358 Třebestovice - ČOV 1,4 43 291 

442360 Poděbrady - ČOV 52,7 1 663 501 

442361 Nymburk - ČOV 53,2 1 677 542 

442362 Pečky - ČOV 9,9 312 777 

442363 Sadská - ČOV 8,2 259 864 

442367 Poděbradka Poděbrady - Velké Zboží 1,8 56 367 

442369 Sladovny Nymburk 13,5 426 260 

442370 KIMM Invest Hořátev (+část obce) - býv. INFUSIA 2,5 77 544 

442371 Zvěřínek - ČOV 0,5 15 485 

442378 Sportovní centrum Nymburk 0,7 21 982 

442381 Tona Pečky - MBČOV 0,1 2 021 

412090 Libice nad Cidlinou - ČOV 1,7 54 737 

412443 ČD provozní jednotka Nymburk 1,5 46 719 

442070 Vrbová Lhota - ČOV 0,6 17 774 

442081 Sokoleč - ČOV 1,9 61 101 

442375 ZPA Pečky - nový závod ČOV 0,8 26 706 

442056 Kovanice - ČOV 0,7 20 646 

442143 AEROCAN CZ - Velim 1,6 51 399 

442147 Lučební závody a.s. Kolín - chladící vody 5,9 185 175 

442155 Odpočívka Vrbová Lhota - ČOV 0,2 5 647 

412528 Sány - ČOV 0,0 0 

    300,7 9 482 641 
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Obrázek 4-19 Lokalizace odběrů a vypouštění vod v rajonu 1152 

 

Hydrogeologický rajon 1171  -  Kvartér Labe po Jizeru 

 

 

Obrázek 4-20 Lokalizace odběrů a vypouštění vod v rajonu 1171 
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Tabulka 4-16 Přehled lokalizovaných odběrných objektů HGR 1171 

Č._VHB NAZ_MISTA OBJ (l/s) OBJ_CELK 

430396 VaK Nymburk-Ostrá 0,5 16 587 

430403 Kovona Lysá n.L. 0,3 9 894 

430433 Závlaha zeleniny Sojovice - Ing. Renáta Krucká 0,2 5 845 

  ODBĚR POD RAJONU  1,0 32 326,0 

430275 Vodárna Káraný - ČS Skorkov 62,1 1 959 836 

430276 Vodárna Káraný - ČS Sojovice 128,6 4 055 334 

430277 Vodárna Káraný - ČS Předměřice 7,9 250 174 

430405 PROAGRO Nymburk - farma Kostomlaty 1,6 49 853 

440677 Kovohutě Čelákovice 0,5 14 772 

  ODBĚR POD V ZÓNĚ INTRAKCE 200,7 6 329 969,0 

 

Tabulka 4-17 Přehled lokalizovaných vypouštění odpadních vod HGR 1171 

CIS_VHB NAZ_MISTA Objem (l/s) OBJ_CELK 

432222 Sojovice - Skorkov - ČOV 2,1 67 045 

432282 Kostomlaty nad Labem - ČOV 2,2 68 963 

442036 Ostrá - ČOV 0,6 19 556 

442050 Semice - ČOV 1,5 45 778 

442053 Káraný - ČOV 0,6 19 690 

442221 Vodárna Káraný, laguna Káraný 4,6 145 811 

442364 Lysá nad Labem - ČOV 21,7 685 103 

442377 Přerov nad Labem - ČOV 1,5 48 150 

442555 Kovohutě Čelákovice 5,6 177 378 

442566 Vodárna Káraný, chladící vody 0,1 1 970 

442585 Čelákovice - ČOV 27,3 860 106 

432361 Předměřice nad Jizerou - ČOV 0,0 0 

   67,8 2 139 550 

 

 

Hydrogeologický rajon 1172  -  Kvartér Labe po Vltavu 

 

Tabulka 4-18 Přehled lokalizovaných odběrných objektů HGR 1172 

Č._VHB NAZ_MISTA OBJ (l/s) OBJ_CELK 

430101 Kasárna A-311 Hlavenec 0,3 8 644 

430150 Zahradnictví Hlavenec 0,1 4 220 

430482 ZD Dřísy-Čečelice 0,0 670 

430527 Město Brandýs n. L. - St. Boleslav, Motorlet 6,4 202 611 

430528 VaK Brandýs n. L. - St. Boleslav, Práporce 17,4 550 237 

430533 Vojenské lesy a statky ČR, s.p. - Lhota u Dřís 0,4 11 200 

430534 Vojenské lesy a statky ČR, s.p. - lesní školky 0,0 0 

  ODBĚR POD RAJONU  24,7 777 582,0 

430282 Vodárna Káraný - Dolnolabsko, Záhrádky, Polabsko 150,3 4 741 346 

440680 SMP CZ, a.s. (býv. Stavby mostů) Brandýs n.L. 0,2 6 876 

 ODBĚR POD V ZÓNĚ INTRAKCE 150,6 4 748 222 
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Obrázek 4-21 Lokalizace odběrů a vypouštění vod v rajonu 1172 

 

Tabulka 4-19 Přehled lokalizovaných vypouštění odpadních vod v HGR 1172 

CIS_VHB NAZ_MISTA Objem (l/s OBJ_CELK 

432118 Všetaty - ČOV 3,1 97 850 

432237 Úpravna vody Sojovice 9,7 307 196 

442004 Borek - ČOV 0,6 17 902 

442043 ČEPRO a.s. - sklad Mstětice, Zeleneč 1,0 32 908 

442064 Spolana Neratovice - NK K6a 0,0 0 

442065 Spolana Neratovice - kanál K7 128,8 4 062 116 

442079 ČOV Kolonie Mlékojedy u Neratovic 0,3 8 055 

442111 Kasárna A-311 Hlavenec 0,3 9 911 

442402 Kostelec nad Labem - ČOV 4,8 152 698 

442405 Spolana Neratovice - ČOV (K 10) 404,4 12 751 800 

442408 Libiš - ČOV 3,3 103 225 

442561 SMP CZ, a.s. VMS Brandýs n. L. 0,3 8 835 

442584 Lázně Toušeň - ČOV 1,8 56 724 

442586 Brandýs n.L. - Stará Boleslav - ČOV 37,5 1 181 059 

442014 Tišice - ČOV 1,2 37 361 

442112 Tuhaň - ČOV 1,3 40 085 

442140 Obříství - ČOV 1,6 50 727 

442146 Konětopy - ČOV 0,2 6 054 

442149 ČOV WAVIN Ekoplastik s.r.o. 0,2 5 864 

432337 ČOV spol. Pembroke SB a.s. - Walter a.s., Hlavenec 0,4 12 795 

432352 THIMM Obaly k.s., Všetaty 0,1 2 343 

432362 Čečelice - ČOV 0,0 0 

   600,8 18 945 508 
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5. KONCEPČNÍ HYDROGEOLOGICKÝ MODEL 

5.1. ÚČEL KONCEPČNÍHO MODELU  

Koncepční hydrogeologický model byl pro HGR 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 HGR. Prvotní koncepční model sloužil také k identifikaci 

chybějících dat a k jejich doplnění. Vytvoření koncepčního modelu je základním předpokladem pro 

úspěšnou konstrukci hydraulického modelu.  

 

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. Velký souvislý výskyt pokračuje pod 

Kolínem až pod soutok s Vltavou. Mocnost kvartérních sedimentů Labe se zvětšuje od 10 m na více 

než 20 m ve  všetatském úvalu.  

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 

výhodnější rozšířit doménu modelu až k rozvodnici a přípovrchový kolektor vně HGR začlenit do 

modelované oblasti. Tento postup již byl úspěšně odzkoušen (Baier 2013). 
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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 (hydraulické vodivosti) 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, v okolí Poděbrad a Velkého Oseka minerální voda rajonu 4360, mezi Lysou 

a Mělníkem podzemní voda rajonu 4510 od jihu a podzemní voda rajonů 4430, 4521 a 4522 od 

severu. 

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. Dno údolní terasy klesá 

z 240 m n/m u Jaroměře na 190 m n/m v epigenetickém údolí u Týnce nad Labem.  

V západním úseku labského kvartéru je výrazné přehloubené koryto mezi Kolínem a Kostomlaty (obr. 

4-3). Zpětná eroze tvořící toto koryto byla zastavena v Kolíně, kde na kolínském zlomu narazila na 

kutnohorské krystalinikum. Náhle ukončená zpětná eroze přehloubeného údolí navozuje představu 

pleistocenního vodopádu o výšce větší než 10 m. Pod Kostomlaty k Mělníku sleduje údolnice báze 

kvartéru dnešní tok Labe. Spád dna je od Kolína (178 m n.m.) k Mělníku (150 m n.m.) při stejné délce 

toku o 10 m nižší než ve východním úseku Jaroměř - Týnec. 

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 R1b  je 

zobrazeno na obrázku 5-1. Proudění podzemní vody je v hydraulickém modelu simulováno v jedné 

modelové vrstvě vymezené terénem a bází kvartérních sedimentů, případně bází připovrchové zóny 
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Obrázek 5-1 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). 

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°). 

 



Rebilance zásob podzemních vod                                                                        ID EIS 10051606-SFŽP 

80 

 

 

Obrázek 5-2 Oběh podzemních vod ve fluviálních sedimentech Labe v trati Jaroměř – Kolín  

(Vysvětlivky: bíle předkvartérní jednotky, zeleně vyšší terasy, žlutě údolní terasa, černé linie – hypsy) 

 

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. 

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. 
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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 5-3 Příron podzemní vody do řeky, vyvolání indukovaného přítoku z 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. 5-4). 

 

 

Obrázek 5-4 Typy rozhraní mezi korytem řeky a údolní terasou (převzato Vekerdy 2005), vysvětlení v dalším 

textu. 

 

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.  
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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 5-5 Režim hladiny a teploty ve vrtech 1151_01Q a 1152_03Q 
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Obrázek 5-6 Režim hladiny a teploty ve vrtech 1152_01Q a 1152_02Q 
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Obrázek 5-7 Režim hladiny ve vrtech 1172_01Q a 1172_02Q 
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Obrázek 5-8 Režim hladiny a teploty ve vrtech 1172_03Q a 1172_04Q 
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Obrázek 5-9 Režim hladiny a teploty ve vrtu 1172_05Q 
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Obrázek 5-10 Režim hladiny a teploty ve vrtech 1180_01Q a 1180_02Q 
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Obrázek 5-11 Režim hladiny ve vrtech ČHMU v HGR 1151 
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Obrázek 5-12 Režim hladiny ve vrtech ČHMU v HGR 1152 
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Obrázek 5-13 Režim hladiny ve vrtech ČHMU v HGR 1171 
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Obrázek 5-14 Režim hladiny ve vrtech ČHMU v HGR 1172 

 

. 

5.3. NÁVRH NA DOPLNĚNÍ POZOROVACÍ SÍTĚ PODZEMNÍCH VOD 

 

Z navrhovaných hydrogeologických pozorovacích objektů bylo v regionu realizováno 11 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 

1151_01Q Hlízov -1061176,06 -682933,04 199,65 15,0 1,1 – 14,0 Ano Ano 

1152_01Q Semice -1039192,47 -707942,08 179,53 7,0 0,0 – 5,4 Ano Ano 

1152_02Q Semice -1039938,57 -708772.50 181,57 10,0 1,0 – 8,8 Ano Ano 

1152_03Q Kanín -1047574,05 -686856,85 193,26 5,0 0,3 – 3,9 Ano Ano 

1171_01Q Ostrá (sever) -1037440,00 -706662,07 177,33 12,6 1,0 – 11,6 Ano Ano 

1171_02Q Ostrá (jih) -1038169,85 -706883,62 178,03 10,9 0,9 – 8,6 Ano Ano 

1172_01Q Otradovice 

(Skorkov) -1058416,41 -658291,9 213,91 22,0 

0,25– 20,6 
Ano Ano 

1172_02Q Otradovice 

(Hlavenec) -1030528,28 -721329,52 188.50 20,0 

0,0 – 18,8 
Ano Ano 

1172_03Q Konětopy SZ -1025024,36 -723920,42 178,35 18,0 1,3 – 16,3 Ano Ano 

1172_04Q Konětopy JV -1025728,30 -723619,61 176,69 14,0 1,3 – 12,7 Ano Ano 

1172_05Q Mělník-

Velký Borek -1014894,27 -732981,74 174,11 10,5 

0,0 – 7,5 
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, a intenzivní čerpání podzemní vody pro vodárenské využití (např. u Poděbrad),  

které vyvolává významné  antropogenní  zásahy  do  režimu  podzemních  vod  (vznik  tzv.  

indukovaných  zdrojů břehovou infiltrací, v HGR 1171 i umělou infiltrací). 

 

HGR 1151 je hydrogeologický rajon svrchní vrstvy a zahrnuje kvartérní sedimenty v plochém 

otevřeném údolí Labe mezi Týncem nad Labem a Kolínem. Jde o spojité údolní terasy stáří pleistocén 

- holocén. Mocnost labské údolní terasy bývá v závislosti na tvaru předkvartérního podloží proměnná, 

průměrně 10-20 m. Režim podzemní vody je v úzké hydraulické souvislosti s vodou v povrchovém 

toku. Pokryv údolní terasy povodňovými nivními hlínami (přes 61 % rozlohy údolní terasy) do jisté 

míry chrání tyto mělké útvary podzemních vod před znečištěním s povrchu, ale zároveň i částečně 

omezuje infiltraci srážek.. 

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, Doubravy. 

V podloží rajonu se vyskytují rajony svrchní křídy, v jižní části rajonu je v jeho podloží HGR 4360, ve 

střední části 4250. 

HGR 1152 tvoří západní část původního HGR 115 (Olmer, Kessl a kol. 1990) a další pokračování 

výskytu  fluviálních  sedimentů  až  k Nymburku.  Od  zúžení kvartérních fluviálních sedimentů v 

Kolíně vlivem krystalinického prahu se pruh fluviálních sedimentů výrazně rozšiřuje. Na pravém 

břehu jsou významné akumulace terasových uloženin v soutokové oblasti s Cidlinou na Poděbradsku 

(od Kolína k Poděbradům také původní přehloubené koryto Labe se nachází na pravém břehu toku), a 

v menší míře u Nymburku na soutoku s Mrlinou. Větší část rajonu leží ale na levém břehu Labe, a 

souvisí jednak s vlastním tokem Labe (linie přehloubeného koryta u Poděbrad přechází na levý břeh), 

a pod Nymburkem se velmi významně projevují i uloženiny na soutoku Labe, Výrovky a Šembery. 

Spodní izolátor tvoří málo propustné svrchnokřídové horniny HGR 4350 a 4360, zajišťující tak 

relativně samostatný režim mělkých poříčních vod HGR 1152. Vrstevní sled je monotónní, fluviální 
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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 kolem 20 m v 

závislosti na reliéfu předkvartérního podloží. Nejvýznamnější zvodnění je vázáno na pravobřežní (pod 

Poděbrady levobřežní) údolní terasu s přehloubeným korytem Labe, která je v úzké hydraulické 

spojitosti s vodou současného toku, a v linii přehloubeného koryta dosahují sedimenty největších 

mocností a největší propustnosti. 

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 

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 drénuje. V okrajových oblastech rajonu se jako místní drenážní 

báze projevují i toky Cidlina, Mrlina, Výrovka a Šembera. Režim podzemní vody může být lokálně 

významně ovlivněn vodárenskými odběry nebo těžbou štěrkopísků. 

V podloží rajonu se vyskytuje na pravém břehu Labe svrchnokřídový HGR 4360, na levém břehu také 

svrchnokřídový HGR 4350. 

HGR 1171 zahrnuje fluviální sedimenty Labe od Kostomlat nad Labem (záp. od Nymburku) až po 

soutokovou oblast s Jizerou. Většina území rajonu se nachází na pravém břehu labe a směrem na 

západ k soutokové oblasti s Jizerou se pruh kvartérních fluviálních sedimentů výrazně rozšiřuje. Malá 

levobřežní část rajonu se nachází kolem Čelákovic. Dané území se vyznačuje nižšími mocnostmi 

kvartérních uloženin než jinde,  z východu,  kde rajon sousedí s HGR 1152,  klesá mocnost  uloženin  

údolní  labské  terasy  v okolí  Lysé  nad  Labem  a  Čelákovic  (pod  soutokem s Vlkavou) až ke 3 m, 

a poté postupně opět narůstá, a v soutokové oblasti s Jizerou dosahuje mocnost terasových štěrkopísků 

10-12 m, maximálně do 20 m, podle morfologie předkvartérního povrchu. Litologicky se jedná jemně 

až hrubozrnné písky, ve spodnějších částech s příměsí drobného a středního štěrku. Při povrchu 

přibývá hlinito-jílovité frakce (povodňové hlíny). 

Spodní izolátor tvoří většinou málo propustné svrchnokřídové horniny HGR 4430 (případně v jižní 

části na levém břehu Labe HGR 4510), zajišťující tak relativně samostatný režim mělkých poříčních 

vod. V oblasti Pojizeří však místy vystupují kolektorské pískovce cenomanského stáří k povrchu, což 

způsobuje úzkou hydraulickou spojitost kvartérní a křídové zvodně. Voda kvartérního kolektoru může 

být významně dotována drénováním podzemní vody z hornin svrchní křídy. 

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 

Labe do kvartérního kolektoru údolní terasy. Směr proudění za běžného hydrologického stavu je od 

okrajů rajonu k Labi, kde se voda drénuje. V soutokové oblasti s Jizerou je režim podzemních vod 

výrazně ovlivněn vodárenským jímáním a umělou infiltrací (vodárna Káraný). 

V podloží rajonu se nachází svrchnokřídový HGR 4430, na levém břehu Labe HGR 4510. 

HGR 1172 Kvartér  Labe  po  Vltavu  zahrnuje  fluviální uloženiny Labe až k Mělníku, kde se v 

soutokové oblasti pruh těchto kvartérních sedimentů výrazně rozšiřuje do údolí Vltavy až nad Kralupy 

nad Vltavou. Řeka Jizera tvoří východní hranici rajonu, na níž sousedí s HGR 1171. Východní část 

rajonu se vytváří především na pravém břehu Labe, západní část rajonu zahrnuje soutokovou oblast s 

Vltavou se převážně nachází na levém břehu Labe (a na obou březích Vltavy). Kromě Vltavy a Jizery 

žádné významnější přítoky Labe v rajonu nejsou. V soutokové oblasti Labe a Vltavy jsou odtokové 

poměry ovlivněny na levém břehu Vltavy vedeném Vraňansko - hořínským plavebním kanálem. 
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Litologicky jsou fluviální terasové sedimenty tvořeny jemně až hrubozrnnými písky, ve spodnějších 

částech s příměsí drobného a středního štěrku. Při povrchu přibývá hlinito-jílovité frakce (povodňové 

hlíny). Průměrná mocnost činí 10-15 m v závislosti na morfologii předkvartérního povrchu. V podloží 

HGR 1172 jsou na pravém břehu Labe postupně od východu HGR 4410, 4521 a 4522, na levém břehu 

jde o HGR 4510, v nejzápadnější části na levém břehu Vltavy HGR 4530. Litologický charakter 

podložních svrchnokřídových rajonů s výskyty propustnějších kolektorských hornin a funkce Labe 

jako jejich drenážní báze způsobuje úzkou hydraulickou spojitost režimu svrchnokřídových a 

kvartérních vod v tomto území, zvláště na pravém břehu Labe. 

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 

Labe, Jizery i Vltavy do kvartérního kolektoru údolní terasy. Směr proudění za běžného 

hydrologického stavu je od okrajů rajonu k Labi, případně lokálně k Jizeře a Vltavě, kde se voda 

drénuje. Voda kvartérního kolektoru může být lokálně významně dotována drénováním podzemní 

vody z podložních svrchnokřídových rajonů. 

 

POPIS SADY POVODÍ A DOSTUPNÝCH DAT 

Hydrogeologické rajony 1151, 1152 jsou jedny  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. 

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 

- 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 

 

Západní část rajonu 1152 a HGR 1171 a 1172 pokrývá další mezipovodí Labe:  

- 1040 (1044) Brandýs (Kostelec) – Labe 
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- 0800 Nymburk – Labe 

- 0820 Plaňany – Výrovka 

- 1020 (1018) Tuřice - Jizera 

Průtoky ve všech výše uvedených profilech jsou dlouhodobě pozorované vodoměrnými stanicemi 

ČHMÚ. Poloha mezipovodí v rajonech je znázorněna na obr. 6-1, základní charakteristiky a informace 

o dostupných datech obsahuje tab.6-1. 

 

 

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-18 (1151) Lanžovský potok (Svatá Kateřina) v HGR 1151  

 M-4 (4340) Brslenka (Čáslav) v HGR 1151 

 M-8 (4340) Čertovka (Borek)v HGR 1151 



Rebilance zásob podzemních vod                                                                        ID EIS 10051606-SFŽP 

92 

 

Povodí Lanžovského potoka leží zčásti v posuzovaném HGR 1151 a lze jej použít jako indikátor 

podzemního odtoku ze srážek v posuzovaném rajonu. Stanice na Brslence a Čertovce se nacházejí 

mimo posuzovaný HGR 1151, jsou zřízeny pro posouzení HGR 4340. Výsledky z těchto pozorování 

lze využít  jako doplněk, pro ověření celkového odtoku ze srážek v HGR 1151 z regionálního  

přístupu. 

 

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 

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 

1152m10 

40-0800- 

0820-1020 

mezipovodí 

Labe (Brandýs) 

1040-0800-0820-1020  568.77 1.809 236.11 965.71 121.25 1961-

2010 

HGR HGR 1151 - TRANS 558.38 - 207.26 88.14 88.14 NE 

HGR HGR 1152  TRANS 553.15 - 191.12 238.59 238.59 NE 

HGR HGR 1171  TRANS 545.37 - 182.55 88.73 88.73 NE 

HGR HGR 1172  TRANS 528.88 - 174.84 293.81 293.81 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 

 

 

Obrázek 6-2 Lokalizace zájmové oblasti HGR 1172 s polohou relevantních vodoměrných stanic VÚV a ČHMÚ 
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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 až 6-5 poskytuje informace o souhrnném užívání 

vod v dílčích povodích. Míru ovlivnění vyjádřenou v % celkového odtoku obsahuje tabulka 6-2. 

Průměrný odběr z podzemní vody v HGR 1151 za posledních 10 let byl 69,86 l/s, v HGR 1152 170,46 

l/s, v HGR 1171 218,03 l/s, v HGR 1172 234,93 l/s. 

 

 

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 1171. POV: povrchový odběr, POD: podzemní 

odběr, VYP: vypouštění. 
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Obrázek 6-5 Souhrnné užívání vod v dílčích povodích pro HGR 1172. 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 1151 NaN NaN 81,83 68,43 11,14 9,32 

POD HGR 1152 NaN NaN 199.53 166.57 10.04 8.38 

POD HGR 1171 NaN NaN 144.46 205.73 19.54 27.82 

POD HGR 1172 NaN NaN 193.03 232.02 7.88 9.48 

POD mezipovodí Labe (Nymburk) 8.89 6.21 713.67 524.33 3.63 2.67 

POD mezipovodí Labe (Brandýs) 17.04 48.02 240.92 310.43 2.99 3.86 

POV mezipovodí Labe (Nymburk) 210.22 187.53 16593.10 17126.64 84.39 87.11 

POV mezipovodí Labe (Brandýs) 13.92 15.12 190.76 105.86 2.37 1.32 

VYP mezipovodí Labe (Nymburk) 134.42 94.13 10608.84 8261.30 53.96 42.02 

VYP mezipovodí Labe (Brandýs) 36.00 65.02 498.29 405.71 6.19 5.04 

POV: povrchový odběr; POD: podzemní odběr; VYP: vypouštění; NaN: žádné evidované užívání. 

 

 

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 rajonů 

v regionu, bylo nutno volit tento postup: 

1. Pro všechna dílčí povodí a pro celý rajon 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 rajon byla modelována pomocí meteorologických dat pro rajonu. 

Výsledky pro rajonu 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 6-6 až 6-9 průběhy 
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měsíčních řad pozorovaného a modelovaného odtoku, na obrázku 6-10 až 6-11 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 Labe (Brandýs) -0,28.  

 

 

Obrázek 6-6 HGR 1151. Základní odtok [mm/měsíc]. 

 

Obrázek 6-7 HGR 1152. Základní odtok [mm/měsíc]. 
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Obrázek 6-8 HGR 1171. Základní odtok [mm/měsíc]. 

 

 

Obrázek 6-9 HGR 1172 Základní odtok [mm/měsíc]. 

 



Rebilance zásob podzemních vod                                                                        ID EIS 10051606-SFŽP 

97 

 

VYČLENĚNÍ ZÁKLADNÍHO ODTOKU NA ZÁKLADĚ REŽIMU HLADIN PODZEMNÍCH VOD – 

METODA KLINER – KNĚŽEK 

 

Tabulka 6-3 HGR 1152 Korelace povrchového odtoku a hladin podzemní vody v pozorovacích vrtech 

DBC ID COR 

11xxm0800-0160-xxxx 233381 0.678 

1152m1040-0800-0820-1020 232441 0.564 

1152m1040-0800-0820-1020 229951 0.613 

 

Tabulka 6-4 HGR 1152 Poměr základního odtoku k celkovému (BFI) dle různých metod 

DBC 1152m1040-0800-0820-1020 11xxm0800-0160-xxxx 

BILAN 0.3571142 0.4966038 

Kliner-Knezek 0.1911963 0.2221333 

 
Tabulka 6-5 HGR 1172 Korelace povrchového odtoku a hladin podzemní vody v pozorovacích vrtech 

DBC ID COR 

1172m1040-0800-0820-1020 227489 0.355 

1172m1040-0800-0820-1020 227594 0.54 

 
Tabulka 6-6 HGR 1172 Poměr základního odtoku k celkovému (BFI) dle různých metod 

DBC 1172m1040-0800-0820-1020 

BILAN 0.3571142 

Kliner-Knezek 0.232587 

 

 

Obrázek 6-10 HGR 1152 Vyčlenění  základního  odtoku  na  základě  odtoku  z mezipovodí  1152m1040-0800-

0820-1020  a  hladin podzemních vod ve vrtu ID 229951 

 

Obrázek 6-11 HGR 1152 Vyčlenění základního odtoku na základě odtoku z mezipovodí 11xxm0800-0160-xxxx  a 

hladin podzemních vod vrtu ID 232441 
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V HGR 1152 Model BILAN a metoda Kliner-Kněžek 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.  

Pro HGR 1172 nebyl nalezen dostatečně reprezentativní vrt. 

 

SOUHRNNÉ CHARAKTERISTIKY HYDROLOGICKÉ BILANCE 

Podle hydrologického modelování na území HGR 1151 činí za období 1981 až 2010 specifická dotace 

podzemních vod 1,54 l/s/km
2
, celková dotace je pak 48,58 mm/rok. 

Na území HGR 1152 činí za období 1981 až 2010 specifická dotace podzemních vod 1.28 l/s/km
2
, 

celková dotace je pak 40.51 mm/rok. 

Na území HGR 1171 činí za období 1981 až 2010 specifická dotace podzemních vod 1.24 l/s/km
2
, 

celková dotace je pak 39.28 mm/rok. 

Na území HGR 1172 činí za období 1981 až 2010 specifická dotace podzemních vod 0.87 l/s/km
2
, 

celková dotace je pak 27.43 mm/rok. 

Souhrnné charakteristiky hydrologické bilance za modelované mezipovodí a celý hydrogeologický 

rajon jsou uvedeny v tabulce 6-7 a 6-8. 

Vypočtená specifická dotace podzemních vod pro HGR 1151 vyšla 1,54 l/s/km
2
 (tab. 9). Na nově 

zřízených vodoměrných stanicích byla v rámci aktivity 4 stanovena dotace podzemních vod: 

Lanžovský potok (Svatá Kateřina) 1.6 l/s/km2, Brslenka (Čáslav) 1.41 l/s/km
2
, Čertovka (Borek) 1.62 

l/s/km
2
, což výsledek modelování potvrzuje. 

. 

Tabulka 6-7 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 Labe (Brandýs) HGR 1152 573.02 45.54 88.15 527.48 483.62 30.73 0.97 

mezipovodí Labe (Brandýs) HGR 1171, 1172 570.98 45.54 133.45 525.44 436.33 40.37 1.28 

.HGR 1151 617.55 NA 110.44 507.11 505.93 48.58 1.54 

.HGR 1152 564.6 NA 96.71 467.89 467.26 40.51 1.28 

.HGR 1171 569.95 NA 126.37 443.58 442.46 39.28 1.24 

.HGR 1172 542.3 NA 83.68 458.62 458.35 27.43 0.87 

*nejsou k dispozici data pro celé období 

P měsíční srážkový úhrn (mm/měsíc) 

R měsíční odtoková výška pozorovaná (mm/měsíc) 

RM měsíční odtoková výška modelovaná (mm/měsíc) 

RC dotace zásob podzemních vod (mm/měsíc, l/s/km2) 

ET evapotranspirace (mm/měsíc) 

 

Tabulka 6-8 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 Labe (Brandýs) HGR 1152 594.33 21.38 88.74 572.96 495.27 32.81 1.04 

mezipovodí Labe (Brandýs) HGR 1171, 1172 584.85 21.38 140.45 563.47 439.46 40.78 1.29 

.HGR 1151 649.2 NA 119.49 529.71 520.3 54.98 1.74 

.HGR 1152 577.85 NA 95.81 482.04 474.02 41.38 1.31 

.HGR 1171 579.84 NA 131.57 448.27 443.11 38.67 1.23 

.HGR 1172 554.88 NA 80.43 474.45 467.72 25.85 0.82 

* nejsou k dispozici data pro celé období 
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POSOUZENÍ VÝVOJE PRŮMĚRNÝCH VELIČIN HYDROLOGICKÉ BILANCE 

Na obrázku 6-12 až 6-17 jsou znázorněny průběhy ročních řad základních veličin hydrologické bilance 

za období 1961–2010 v jednotlivých dílčích povodích a částech rajonu. 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. 

 

 

Obrázek 6-12 Vývoj průměrných ročních srážek 

 

 

Obrázek 6-13 Vývoj průměrné roční teploty. 
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Obrázek 6-14 Vývoj aktuální evapotranspirace (odhad z modelu BILAN). 

 

Obrázek 6-15 Vývoj průměrného ročního odtoku (odhad z modelu BILAN). 

 

 

Obrázek 6-16 Vývoj průměrné roční dotace zásob podzemní vody (odhad z modelu BILAN). 
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Obrázek 6-17 Vývoj průměrného ročního základního odtoku (odhad z modelu BILAN). 

V tabulkách 6-9 až 6-12 jsou uvedeny průměry srážek, teploty vzduchu, 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). Vývoj srážkových úhrnů a teploty je uveden v kapitole 4.2. 

 

Tabulka 6-9 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 Labe (Brandýs) HGR 1152 107.41 88.15 0.82 88.74 1.01 

mezipovodí Labe (Brandýs) HGR 1171, 1172 114.74 133.45 1.16 140.45 1.05 

.HGR 1151 124.11 110.44 0.89 119.49 1.08 

.HGR 1152 115.81 96.71 0.84 95.81 0.99 

HGR 1171 109.57 126.37 1.15 131.57 1.04 

HGR 1172 96.64 83.68 0.87 80.43 0.96 

 
Tabulka 6-10 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 Labe (Brandýs) HGR 1152 481.27 483.62 1.00 495.27 1.02 

mezipovodí Labe (Brandýs) HGR 1171, 1172 437.74 436.33 1 439.46 1.01 

.HGR 1151 508.58 505.93 0.99 520.30 1.03 

.HGR 1152 474.05 467.26 0.99 474.02 1.01 

HGR 1171 444.19 442.46 1 443.11 1.00 

HGR 1172 460.53 458.35 1 467.72 1.02 

 

Tabulka 6-11 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 Labe (Brandýs) HGR 1152 37.46 30.73 0.82 32.81 1.07 

mezipovodí Labe (Brandýs) HGR 1171, 1172 31.92 40.37 1.26 40.78 1.01 

.HGR 1151 46.80 48.58 1.04 54.98 1.13 

.HGR 1152 48.81 40.51 0.83 41.38 1.02 

HGR 1171 31.87 39.28 1.23 38.67 0.98 

HGR 1172 30.68 27.43 0.89 25.85 0.94 
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Tabulka 6-12 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 Labe (Brandýs) HGR 1152 38.59 31.01 0.80 31.04 1.00 

mezipovodí Labe (Brandýs) HGR 1171, 1172 34.19 40.41 1.18 40.59 1.00 

.HGR 1151 48.79 47.39 0.97 50.42 1.06 

.HGR 1152 49.79 40.71 0.82 39.23 0.96 

HGR 1171 34.13 39.35 1.15 38.56 0.98 

HGR 1172 32.10 28.11 0.88 25.85 0.92 

 

 

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 rajon 

 Nebyl indikován statisticky významný trend. 

Teplota na rajon 

 Byl indikován statisticky významný trend s gradientem 0,02°C za rok v HGR 1151 a 1171; 

v HGR 1152 a 1172 0.03 °C za rok. 

Výška hladiny ve vrtu 

 Ve vrtu 233381 nebyl indikován statisticky významný trend. Ve vrtu 227594 byl indikován 

statisticky významný trend s gradientem –0.53 cm za rok (HGR 1172).  

 

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 obr. 25. 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 obr. 26. Z hlediska možných využití podzemních vod je podstatné, že zejména 

v časově vzdálenějších časových úrovních se základní odtok od května až do listopadu zmenšuje. 
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Obrázek 6-18 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. 

 

 

Obrázek 6-19 HGR 1151 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 6-20 HGR 1152 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 6-21 HGR 1171 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. 

 



Rebilance zásob podzemních vod                                                                        ID EIS 10051606-SFŽP 

105 

 

 

Obrázek 6-22 HGR 1172 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 1151: Vzhledem k tomu, že rozšířením pozorovací sítě, vzhledem ke kanalizaci toku Labe 

kaskádou jezů není reálné zajistit potřebnou přesnost stanovení přítoku z mezipovodí v posuzovaném  

HGR, nenavrhujeme rozšíření pozorovací sítě na Labi. Doporučujeme využít nově instalovanou 

stanici Svatá Kateřina pro další vodoměrná pozorování uvnitř HGR 1151.  

HGR 1152, 1171 a 1172: Na území rajonů nebyla nalezena žádna vhodná místa pro instalaci nových 

vodoměrných stanic. 

 

 

6.2. HYDRAULICKÝ MODEL PROUDĚNÍ PODZEMNÍ VODY 

Hydraulický model proudění podzemní vody je zpracován jako součást regionálního modelu regionu 

1b Labský kvartér, do kterého byly zahrnuty HGR 1151, 1152, 1171, 1172 a jejich zázemí (obr. 6-23). 

Hydraulický model proudění podzemní vody realizovaný v rámci projektu byl zpracován ve 3 etapách: 

1. Stacionární simulace neovlivněných poměrů proudění podzemní vody a simulace proudění při 

odběrech blízkých maximálním (z počátku devadesátých let 20. století). Nakalibrovány byly 

hydraulické parametry modelu a model byl validován. 
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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. 

 

 

Obrázek 6-23 Situace modelového regionu 1b Labský kvartér 

 

6.2.1. OKRAJOVÉ PODMÍNKY A VSTUPNÍ DATA 

Koncepční model 

Bilanční schéma pro koncepční model proudění podzemní vody v hydrogeologickém regionu R1c je 

zobrazeno na obrázku 5-2 v kapitole 5 Koncepční hydrogeologický model. 

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 rajonu. 
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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 1b diskretizováno pomocí pravidelné čtvercové sítě 

o velikosti strany elementu 100 m. 

Okraje výpočetní sítě jsou orientovány rovnoběžně s osami Křovákova souřadného systému, levý 

dolní okraj modelu je okótován souřadnicí [Xkr, Ykr] = [-755 200, -1 078 200]. 

Modelová vrstva je rozdělena na 812 řádek a 972 sloupců. Modelová síť má celkem 789 264 buněk, z 

nichž je 170 940 buněk aktivních – tzn. buněk, do kterých jsou zadávána vstupní data a ve kterých  

probíhá  výpočet  hydraulické  výšky.  Aktivní  plocha  regionálního  modelu  zaujímá  rozlohu 1 722 

km
2
, ze kterých 709 km

2
 připadá na čtyři hydrogeologické rajony modelového regionu 1b Labský 

kvartér. 

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 1b 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  1151  stanovena  na 2,05 l/s/km
2
, v HGR 1152: 

2,0 l/s/km
2
, v HGR 1171: 2,4 l/s/km

2
, v HGR 1172: 2,0 l/s/km

2
. Celkové zdroje ze srážek a podloží 

jsou v HGR 1151: 177 l/s, HGR 1152: 475 l/s, HGR 1171: 212 l/s, HGR 1172: 592 l/s. 

V transientní simulaci je velikost infiltrace pro jednotlivé periody odvozena tak, aby byla dosažena 

optimální shoda měřených a modelových hladin podzemní vody (kap. 

V prognózní simulaci jsou zadány průměrné měsíční dotace podzemní vody (kap. 7.3.2.1) 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. 
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Rozložení modelových zón v oblasti HGR 1151 je dokumentováno v obrázku 6-52. Značná část území 

HGR 1151, 1152 a 1171 je charakterizována hodnotou hydraulické vodivosti 9,0.10
-04

 m/s. Vyšší 

hydraulická vodivost 1,0.10
-03

 m/s je zadána v údolní nivě Jizery.V HGR 1172 v údolní nivě Labe a 

Vltavy je zadána hydraulická vodivost 1.5.10
-03

 m/s.Hydraulická vodivost klesá směrem do zázemí, 

kde vyznívá štěrkopískový kolektor a je simulována připovrchová zóna. 

Simulované hodnoty volné storativity byly stanoveny na základě kalibrace transientního modelu. V 

HGR 1151 dosahuje volná storativita 6 %, v okrajových částech rajonu je volná storativita zadána 

hodnotou 4 %. V HGR 1152 dosahuje volná storativita v údolní nivě Labe 8 %, ve zbylé části HGR 

1152 je volná storativita zadána hodnotou 6 %. V HGR 1171 a 1172 dosahuje volná storativita v 

oblasti Jizery 10 %, ve zbylé části rajonů je volná storativita zadána hodnotou 6 %. 

 

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: 

 varianta neovlivněného proudění bez odběrů podzemní vody, 

 kalibrační varianta při simulovaných odběrech podzemní vody na úrovni průměru roku 2010. 

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 

Izolinie hladiny podzemní vody pro variantu bez odběrů pro jednotlivé rajony jsou zobrazeny 

v obrázku 6-53 a dalších. 

 

HGR 1151: Hlavní drenážní bázi tvoří Labe a jeho pravostranné přítoky Klejnárka a Doubrava. Proud 

podzemní vody přitékající ze zázemí přes severní hranici rajonu směřuje jižním směrem k Labi. Mezi 

kvartéry Klejnárky a Doubravy je vytvořena mírná rozvodnice podzemní vody.  

 

Tabulka 6-13 HGR 1151 Modelová bilance podzemní vody - varianta bez odběrů 

PŘÍTOK [l/s] ODTOK [l/s] 

infiltrace ze srážek a podloží 177 odběry 0 

infiltrace z toků 6 drenáž do toků 431 

přítok z HGR 1152 2 Odtok do HGR 1152 7 

přítok ze zázemí 343 Odtok do zázemí 90 

PŘÍTOK - CELKEM 528 ODTOK - CELKEM 528 
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Vypočtená bilance podzemní vody je dokumentována v tabulce 6-13. Za neovlivněných poměrů 

proudění v ploše modelu infiltruje a přetéká z podloží 177 l/s. Vzhledem k tvaru HGR 1151 dochází k 

významné dotaci podzemní vody přes jeho hranice. Přes okraj HGR 1151 z jeho zázemí přitéká 343 l/s 

podzemní vody. Ze sousedního HGR 1152 vychází dotace podzemní vody v řádu jednotek litrů. 

Podzemní voda je drénována do povrchových toků (celkem 431 l/s) nebo odtéká do zázemí (90 l/s). 

Odtok do sousedního rajonu vychází 7 l/s. 

 

HGR 1152: Hlavní drenážní bází je Labe, které tvoří hranici mezi HGR 1171 a 1152. Proud podzemní 

vody přitékající ze zázemí přes jz. hranici směřuje k severu, kde se drénuje do Labe a do lokálních 

vodotečí. Proud podzemní vody přitékající do HGR 1152 přes jeho sv. hranici je za režimu 

neovlivněného odběry drénován do Labe, případně Mrliny v oblasti Nymburka. 

Vypočtená bilance podzemní vody je dokumentována v tabulce 6-14. Za neovlivněných poměrů 

proudění podzemní vody v ploše modelu infiltruje a přetéká z podloží 475 l/s. Přes hranice HGR z 

jeho zázemí přitéká 296 l/s podzemní vody. Ze sousedních HGR 1171 a 1151 vychází dotace 

podzemní vody v řádech jednotek litrů. 

Podzemní voda je drénována do povrchových toků (celkem 740 l/s) nebo odtéká do zázemí 

hydrogeologického rajonu (54 l/s). Odtok do sousedních rajonů je minimální. 

Do povrchových toků je drénováno 500 l/s podzemní vody. Do zázemí HGR 1152 odtéká 17  l/s 

podzemní vody. Odtok do sousedních rajonů 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 6-14 HGR 1152 Modelová bilance podzemní vody - varianta bez odběrů 

PŘÍTOK [l/s] ODTOK [l/s] 

infiltrace ze srážek a podloží 475 odběry 0 

infiltrace z toků 27 drenáž do toků 739 

přítok z HGR 1171 2 odtok do HGR 1171 9 

přítok z HGR 1151 7 odtok do HGR 1151 2 

přítok ze zázemí 296 Odtok do zázemí 54 

PŘÍTOK - CELKEM 805 ODTOK - CELKEM 805 

 

HGR 1171: Hlavní drenážní bázi tvoří Jizera a Labe. Proud podzemní vody přitékající ze zázemí přes 

severní hranici rajonu směřuje k jihu k Labi nebo severozápadním směrem k Jizeře. Proud podzemní 

vody přitékající do rajonu přes jižní hranici je drénován do Labe a jeho přítoků. 

Vypočtená bilance podzemní vody je dokumentována v tabulce 6-15. Za neovlivněných poměrů 

proudění podzemní vody v ploše modelu infiltruje a přetéká z podloží 212 l/s. Přes hranice HGR 1171 

z jeho zázemí přitéká 161 l/s podzemní vody. Ze sousedních HGR 1172 a 1152 vychází dotace 

podzemní vody v řádu jednotek litrů. Celková průměrná dotace podzemní vody do HGR 1171 vychází 

382 l/s.  

Podzemní voda v množství 355 l/s je drénována do povrchových toků, 24 l/s odtéká do zázemí HGR. 

Odtok do sousedních rajonů je minimální. 
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Tabulka 6-15 HGR 1171 Modelová bilance podzemní vody - varianta bez odběrů 

PŘÍTOK [l/s] ODTOK [l/s] 

infiltrace ze srážek a podloží 212 odběry 0 

infiltrace z toků 0 drenáž do toků 355 

přítok z HGR 1172 1 Odtok do HGR 1172 1 

přítok z HGR 1152 9 Odtok do HGR 1152 2 

přítok ze zázemí 161 Odtok do zázemí 24 

umělá infiltrace 0   

PŘÍTOK - CELKEM 382 ODTOK - CELKEM 383 

 

HGR 1172: Hlavní drenážní bázi tvoří Jizera, Labe a Vltava. Proud podzemní vody přitékající ze SV 

zázemí směřuje západním směrem k Labi nebo severozápadním směrem k Jizeře. Proud podzemní 

vody přitékající do rajonu přes západní hranici je drénován do Labe, nebo do Vltavy. Jihovýchodně od 

Mělníka je kvartérní kolektor přerušen křídovými výchozy. 

Vypočtená bilance podzemní vody je dokumentována v tabulce 6-16. Za neovlivněných poměrů 

proudění podzemní vody v ploše modelu infiltruje a přetéká z podloží 592 l/s. Přes hranice HGR 1172 

z jeho zázemí přitéká 557 l/s podzemní vody. Ze sousedního HGR 1171 vychází dotace podzemní 

vody v řádu jednotek litrů. Celková průměrná dotace podzemní vody do HGR 1172 vychází 1179 l/s. 

Podzemní voda je drénována do povrchových toků (celkem 1100 l/s) nebo odtéká do zázemí HGR 

1172 (75 l/s). Odtok do sousedního HGR 1171 je minimální. 

 

Tabulka 6-16 HGR 1172 Modelová bilance podzemní vody - varianta bez odběrů 

PŘÍTOK [l/s] ODTOK [l/s] 

infiltrace ze srážek a podloží 592 odběry 0 

infiltrace z toků 28 drenáž do toků 1104 

přítok z HGR 1171 1 odtok do HGR 1171 1 

přítok ze zázemí 557 Odtok do zázemí 75 

PŘÍTOK - CELKEM 1179 ODTOK - CELKEM 1179 

 

SIMULACE PROUDĚNÍ PODZEMNÍ VODY S ODBĚRY 

Izolinie hladiny podzemní vody při simulovaných odběrech v jednotlivých rajonech obsahuje obrázek 

6-54 a další. Vykresleny jsou rovněž izolinie snížení hladiny v důsledku simulovaných odběrů. 

 

HGR 1151: Simulován byl průměrný odběr v roce 2010 - 56 l/s. Velikost a poloha jednotlivých 

odběrů je dokumentována v obrázku 6-54. V povodí Klejnárky a Doubravky dochází k minimálním 

odběrům podzemní vody. Největším odběrem v HGR 1151 je odběr VODOS Kolín - Tři Dvory, kde 

bylo z 26 objektů v roce 2010 průměrně čerpáno celkem 52 l/s podzemní vody. Nejméně 30 % 

čerpaného množství infiltruje z Labe. Deprese hladiny podzemní vody v okolí čerpaných objektů 

podle výsledku modelového hodnocení dosahuje 0,8 m. 

Vlivem odběrů dojde ke snížení hladiny podzemní vody a k nárůstu infiltrace vody z povrchových 

toků do kvartérního kolektoru (tab. 6-17). Infiltrovaná voda je čerpána v jímacích objektech, nebo 

drénována zpět do toků. Odběry v HGR 1152 způsobují zvýšení odtoku podzemní vody přes hranice 

HGR 1151 v porovnání s neovlivněným stavem. Vlivem odběrů podzemní vody mimo HGR dochází k 

mírnému poklesu dotace podzemní vody ze zázemí.  
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Vlivem odběrů je snížena drenáž podzemní vody do povrchových toků cca o 70 l/s. Vzhledem k 

velikosti průtoků v Labi nemá pokles drenáže vliv na celkovou vodnost toků. 

. 

.Tabulka 6-17 HGR 1151 Modelová bilance podzemní vody - varianta s odběry 

PŘÍTOK [l/s] ODTOK [l/s] 

infiltrace ze srážek a podloží 177 odběry 56 

infiltrace z toků 16 drenáž do toků 377 

přítok z HGR 1152 2 Odtok do HGR 1152 11 

přítok ze zázemí 340 Odtok do zázemí 91 

PŘÍTOK - CELKEM 535 ODTOK - CELKEM 535 

 

HGR 1152: Simulován byl průměrný odběr v roce 2010 - 147 l/s. Nejvýraznější odběry podzemní 

vody jsou realizovány v okolí Poděbrad. Na levém břehu Labe v Poděbradech bylo v roce 2011 

průměrně čerpáno 66 l/s v jímacím území - VaK Nymburk - Poděbrady/Kluk. Většina jímané 

podzemní vody je infiltrována z Labe nebo písníku Kluk - celkem 40 l/s. Díky dotaci z povrchových 

toků nepřesahuje modelové snížení hladiny podzemní vody v jímacím území 1,5 m. 

Na pravém břehu Labe v Poděbradech byly realizovány odběry označené VaK Nymburk - 

Poděbrady/Choťánky a VaK Nymburk - Poděbrady/st. pramen o velikosti 14 l/s resp. 11 l/s. Z 

celkových 25 l/s je přibližně 15 l/s dotováno infiltrací z Labe.  

Vlivem odběrů dojde ke snížení hladiny podzemní vody a k nárůstu infiltrace vody z povrchových 

toků do kvartérního kolektoru o cca 30 l/s oproti neovlivněným poměrům (tab. 6-14 a 6-18). 

Infiltrovaná voda je čerpaná v jímacích objektech, nebo drénována zpět do toků. Odběry způsobují 

mírné zvýšení přítoku i odtoku podzemní vody přes hranice rajonu – v závislosti na umístění odběru 

vně nebo uvnitř rajonu. Vlivem odběrů je snížena drenáž podzemní vody do povrchových toků cca o 

100 l/s. Vzhledem k velikosti průtoků v Labi nemá pokles drenáže vliv na celkovou vodnost toku. 

 

Tabulka 6-18 HGR 1152 Modelová bilance podzemní vody - varianta s odběry 

PŘÍTOK [l/s] ODTOK [l/s] 

infiltrace ze srážek a podloží 475 odběry 147 

infiltrace z toků 51 drenáž do toků 612 

přítok z HGR 1171 2 odtok do HGR 1171 12 

přítok z HGR 1151 11 odtok do HGR 1151 2 

přítok ze zázemí 285 Odtok do zázemí 48 

PŘÍTOK - CELKEM 823 ODTOK - CELKEM 822 

 

HGR 1171: Simulován byl průměrný odběr v roce 2010 - 619 l/s. V oblasti jímání pro Úpravnu vody 

Káraný dochází k odběrům podzemní vody na obou březích Jizery – v HGR 1171 a 1172. Následkem 

snížení hladiny podzemní vody vlivem odběrů dochází zejména v oblasti horního benáteckého řadu k 

podtékání Jizery a přetoku podzemní vody  přes hranice HGR 1171. 

Vysoká hydraulická vodivost a dotace z Jizery minimalizují snížení hladiny podzemní vody, které 

nepřesahuje dva metry. Infiltrace z vsakovacích van způsobuje nárůst modelové hladiny podzemní 

vody více než o dva metry. 

Odběry mimo údolní terasy, nebo dále od vodních toků vyvolávají snížení hladiny podzemní vody v 

prvních jednotkách metrů. 
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Vlivem odběrů dochází ke snížení hladiny podzemní vody a k nárůstu infiltrace vody z povrchových 

toků do kvartérního kolektoru (tab. 6-19). Infiltrovaná voda je čerpána v jímacích objektech, nebo 

drénována zpět do toků. 

Odběry způsobují zvýšení přítoku i odtoku podzemní vody přes hranice HGR 1171 – v závislosti na 

umístění odběru vně nebo uvnitř HGR 1171. Zdrojem téměř 2/3  čerpaného množství podzemní vody 

je napouštěná voda z Jizery do infiltračních van komplexu umělé infiltrace v Káraném, dalším 

indukovaným zdrojem je infiltrace z povrchových toků. 

Vlivem odběrů je snížena drenáž podzemní vody do povrchových toků cca o 100 l/s. Vzhledem k 

velikosti průtoků v Labi a Jizeře nemá pokles drenáže vliv na celkovou vodnost toků. 

 

Tabulka 6-19 HGR 1171 Modelová bilance podzemní vody - varianta s odběry 

PŘÍTOK [l/s] ODTOK [l/s] 

infiltrace ze srážek a podloží 212 odběry 619 

infiltrace z toků 86 drenáž do toků 250 

přítok z HGR 1172 17 Odtok do HGR 1172 1 

přítok z HGR 1152 9 Odtok do HGR 1152 2 

přítok ze zázemí 162 Odtok do zázemí 28 

umělá infiltrace 407   

PŘÍTOK - CELKEM 893 ODTOK - CELKEM 899 

 

HGR 1172: Simulován byl průměrný odběr v roce 2010 - 198 l/s. V oblasti jímání pro Úpravnu vody 

Káraný dochází k odběrům podzemní vody na obou březích Jizery – v HGR 1171 a 1172. Následkem 

snížení hladiny podzemní vody vlivem odběrů dochází zejména v oblasti horního benáteckého řadu k 

podtékání Jizery a k přetoku podzemní vody přes hranice HGR 1172. 

Vyšší hydraulická vodivost a dotace z Jizery minimalizují snížení hladiny podzemní vody. Snížení 

hladiny podzemní vody v oblasti odběru ve studních jímacího řadu Vodárna Káraný – Sojovice (110 

l/s) a jímacího území Práporce (18 l/s) nepřesahuje tři metry. 

Odběry mimo údolní terasy, nebo dále od vodních toků vyvolávají snížení hladiny podzemní vody v 

prvních jednotkách metrů. 

Vlivem odběrů dochází ke snížení hladiny podzemní vody a k nárůstu infiltrace vody z povrchových 

toků do kvartérního kolektoru (tab. 6-20). Infiltrovaná voda je čerpána v jímacích objektech, nebo 

drénována zpět do toků. 

Vlivem odběrů je snížena drenáž podzemní vody do povrchových toků cca o 100 l/s. Vzhledem k 

velikosti průtoků v Labi a Jizeře nemá pokles drenáže vliv na celkovou vodnost toku. 

 

Tabulka 6-20 HGR 1172 Modelová bilance podzemní vody - varianta s odběry 

PŘÍTOK [l/s] ODTOK [l/s] 

infiltrace ze srážek a podloží 592 odběry 198 

infiltrace z toků 113 drenáž do toků 989 

přítok z HGR 1171 1 odtok do HGR 1171 0 

přítok ze zázemí 550 70 75 

PŘÍTOK - CELKEM 1256 ODTOK - CELKEM 1256 
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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 svrchním rajonu 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 1151: Vývoj odběrů podzemní vody v rajonu 1151 v simulovaném období je dokumentován v 

obr. 6-24 (zelené sloupce). Převážná část čerpaného množství podzemní vody, průměrně přesahující 

50 l/s, je v hydrogeologickém rajonu čerpána v jímacích objektech VODOS Kolín - Tři Dvory. 

 

Obrázek 6-24 HGR 1151 Odběry podzemní vody v hydrologických letech 2001-2010 

HGR 1152: Vývoj odběrů  podzemní  vody  v simulovaném  období  je  uneden  v obrázku  6-25 

(zelené sloupce), od roku 2009 dochází vlivem zahájení sanačního čerpání v Paramu Kolín k mírnému 

nárůstu odebíraného množství podzemní vody. 

 

Obrázek 6-25 HGR 1152 Odběry podzemní vody v hydrologických letech 2001-2010 
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HGR 1171: Vývoj celkových odběrů podzemní v rajonu 1171 v simulovaném období je 

dokumentován v obrázku 6-26. Převážnou část čerpaného množství tvoří voda jímaná v komplexu 

umělé infiltrace v Káraném. 

 

 

Obrázek 6-26 HGR 1171 Odběry podzemní vody v hydrologických letech 2001-2010 

 

HGR 1172: Vývoj odběrů podzemní v rajonu 1172 v simulovaném období je dokumentován 

v obrázku 6-27. Převážnou část čerpaného množství tvoří jímaná voda pro vodárnu v Káraném. 

 

 

Obrázek 6-27 HGR 1172 Odběry podzemní vody v hydrologických letech 2001-2010 

 

HGR 1151: Měřené a modelové podzemní vody ve vrtu V-457 (v blízkosti Labe) a V-368 (na okraji 

HGR, povodí Doubravy) jsou porovnány na obrázku 6-28 a 6-29. Ve vrtech je dosažena dobrá shoda v 

úrovních i v trendu vývoje hladiny podzemní vody. 

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 6-30. 
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Obrázek 6-28 HGR 1151 Porovnání modelových a měřených hladin podzemní vody (m n.m.) ve vrtu V-457 

 

 

Obrázek 6-29 HGR 1151 Porovnání modelových a měřených hladin podzemní vody (m n.m.) ve vrtu V-368 

 

Hodnoty měsíční dotace kvartérní zvodně (suma efektivní srážky a dotace z podloží) byly modelem 

odladěny v rozmezí 0 až 4 násobku (705 l/s) dotace průměrné (177 l/s). V suchých obdobích vegetační 

fáze roku je efektivní infiltrace minimální nebo nulová (obr. 6-30 – červené sloupce).  

 

 

Obrázek 6-30 HGR 1151 Měsíční dotace podzemní vody v období hydrologických let 2001-2010 
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V suchých obdobích hydrologického roku převažuje dotace podzemní vody přítokem ze zázemí HGR 

(obr. 6-30 – modré sloupce). Průměrná celková dotace podzemní vody, jež zahrnuje efektivní 

infiltraci, dotaci z podložních  kolektorů  a přítok ze zázemí  a  sousedních  rajonů  dosahuje 340 l/s 

což je 1,95 násobek průměrné efektivní infiltrace. V průběhu hydrologických let 2001 až 2010 se 

celková dotace pohybuje v rozmezí 0,6-2 násobku průměrné celkové dotace. 

Nerovnoměrná dotace kvartérní zvodně (obr. 6-30) způsobuje nerovnoměrnou drenáž podzemní vody 

do vodních toků a nerovnoměrný odtok do zázemí a sousedních rajonů (obr. 6-30 – zelená linie). 

Průměrná drenáž stanovená stacionárním modelem proudění neovlivněném odběry vychází 431 l/s a 

průměrný celkový odtok zahrnující odtok do zázemí a sousedních rajonů dosahuje 522 l/s. 

Drenáž do vodních toků stanovená v transientní simulaci bez odběrů podzemní vody dosahuje 0,6 až 

1,6 násobku drenáže stanovené pomocí stacionární simulace. 

Odtok do zázemí a sousedních rajonů je v průběhu simulovaného období relativně stálý a dosahuje 

průměrně 95 l/s.. 

 

HGR 1152: Měřené a modelové hladiny podzemní vody ve vrtu VP-521 a IV-3 jsou porovnány na 

obrázku 6-31, resp. 6-32. Ve vrtech je dosažena dobrá shoda v úrovních i v trendu vývoje hladiny 

podzemní vody. 

 

 

Obrázek 6-31 HGR 1152 Porovnání modelových a měřených hladin podzemní vody (m n.m.) ve vrtu V-521 

 

 

Obrázek 6-32 HGR 1152 Porovnání modelových a měřených hladin podzemní vody ve vrtu IV-3 
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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 obr. 6-32. 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 4 násobku (1899 l/s) dotace průměrné (475 l/s). V suchých obdobích 

vegetační  fáze  roku  je  efektivní  infiltrace  minimální  nebo  nulová  (obr.  6-33  –  červené  

sloupce). V suchých obdobích hydrologického roku převažuje dotace podzemní vody přítokem ze 

zázemí HGR (obr. 6-33 – modré sloupce). 

Průměrná  měsíční  celková  dotace  podzemní  vody,  jež  zahrnuje  efektivní  infiltraci,  dotaci z 

podložních kolektorů a přítok ze zázemí a sousedních rajonech se v průběhu hydrologických let 2001 

až 2010 pohybuje v rozmezí 250 až 2200 l/s (obr. 6-33). 

 

 

Obrázek 6-33 HGR 1152 Měsíční dotace podzemní vody v období hydrologických let 2001-2010 

 

Nerovnoměrná dotace kvartérní zvodně (obr. 6-33) způsobuje nerovnoměrnou drenáž podzemní vody 

do vodních toků a nerovnoměrný odtok do zázemí a sousedních rajonů. 

Průměrná drenáž stanovená stacionárním modelem proudění neovlivněném odběry vychází 713 l/s a 

průměrný celkový odtok zahrnující odtok do zázemí a sousedních HGR dosahuje 770 l/s. Drenáž 

stanovená v transientní simulaci bez odběrů podzemní vody dosahuje 0,7 až 1,7 násobku drenáže 

stanovené pomocí stacionární simulace (obr. 6-33 - zelená linie).  

Odtok do zázemí a sousedních rajonů je v průběhu simulovaného období relativně stálý a dosahuje 

průměrně 50 l/s. 

 

HGR 1171: Měřené a modelové hladiny podzemní vody ve vrtu VP-508 (v blízkosti Labe) a VP-507 

(na okraji HGR) jsou porovnány na obrázku 6-34, resp. 6-35. Ve vrtech je dosažena dobrá shoda v 

úrovních i v trendu vývoje hladiny podzemní vody. 
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Obrázek 6-34 HGR 1171 Porovnání modelových a měřených hladin podzemní vody ve vrtu V-508 

 

Obrázek 6-35 Porovnání modelových a měřených hladin podzemní vody ve vrtu V-507 

 

Hodnoty měsíční dotace kvartérní zvodně (suma efektivní srážky a dotace z podloží) byly modelem 

odladěny v rozmezí 0 až 4 násobku (848 l/s) dotace průměrné (212 l/s). V suchých obdobích vegetační 

fáze roku je efektivní infiltrace minimální nebo nulová (obr. 6-36 – červené sloupce). V suchých  

obdobích hydrologického roku převažuje dotace podzemní vody přítokem ze zázemí rajonu (obr. 6-36 

– modré sloupce). Průměrná měsíční celková dotace (součet srážkové infiltrace, dotace ze zázemí a 

sousedních rajonech) se v průběhu hydrologických let 2001 až 2010 pohybuje v rozmezí 115 až 1030 

l/s (obr. 6-36). 

.  

Obrázek 6-36 HGR 1171 Měsíční dotace a drenáž podzemní vody v období hydrologických let 2001-2010 
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Průměrná měsíční celková dotace (součet srážkové infiltrace, dotace ze zázemí a sousedních rajonů) se 

v průběhu hydrologických let 2001 až 2010 pohybuje v rozmezí 115 až 1030 l/s (obr. 6-36). 

Nerovnoměrná dotace kvartérní zvodně (obr. 6-36) způsobuje nerovnoměrnou drenáž podzemní vody 

do vodních toků a nerovnoměrný odtok do zázemí a sousedních rajonů. 

Průměrná drenáž stanovená stacionárním modelem proudění podzemní vody (neovlivněné odběry) 

vychází 355 l/s a průměrný celkový odtok zahrnující odtok do zázemí a sousedních rajonů dosahuje 

382 l/s. Drenáž do vodních toků stanovená v transientní simulaci bez odběrů podzemní vody dosahuje 

0,6 až 1,5 násobku drenáže stanovené pomocí stacionární simulace (obr. 6-36 - zelená linie). 

Odtok do zázemí a sousedních rajonů je v průběhu simulovaného období poměrně stálý a dosahuje 

průměrně 30 l/s. 

  

HGR 1172: Měřené a modelové hladiny podzemní vody ve vrtu VP-697 (v blízkosti Labe) a Pš-S-13 

(na okraji HGR) jsou porovnány na obrázku 6-37, resp. 6-38. Ve vrtech je dosažena dobrá shoda v 

úrovních i v trendu vývoje hladiny podzemní vody. 

 

 

Obrázek 6-37 HGR 1172 Porovnání modelových a měřených hladin podzemní vody (m n.m.) ve vrtu V-508 

 

 

Obrázek 6-38 HGR 1172 Porovnání modelových a měřených hladin podzemní vody ve vrtu Pš-S-13 
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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 obr. 6-39. 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 4 násobku (2370 l/s) dotace průměrné (592 l/s). V suchých obdobích 

vegetační fáze roku je efektivní infiltrace minimální nebo nulová (obr. 6-39 – červené sloupce). V 

suchých obdobích hydrologického roku převažuje dotace podzemní vody přítokem ze zázemí HGR 

(obr. 6-39 – modré sloupce). Průměrná měsíční celková dotace (součet srážkové infiltrace, dotace ze 

zázemí a sousedních rajonů) se v průběhu hydrologických let 2001 až 2010 pohybuje v rozmezí 500 až 

2960 l/s (obr. 6-39) 

 

 

Obrázek 6-39 HGR 1172 Měsíční dotace podzemní vody v období hydrologických let 2001-2010 

 

Nerovnoměrná dotace kvartérní zvodně (obr. 6-39) způsobuje nerovnoměrnou drenáž podzemní vody 

do vodních toků a nerovnoměrný odtok do zázemí a sousedních rajonů. 

Průměrná drenáž stanovená stacionárním modelem proudění podzemní vody (neovlivněném odběry) 

vychází 1100 l/s a průměrný celkový odtok zahrnující odtok do zázemí a sousedních rajonů dosahuje 

1176 l/s. Drenáž do vodních toků stanovená v transientní simulaci bez odběrů podzemní vody 

dosahuje 0,7 až 1,3 násobku drenáže stanovené pomocí stacionární simulace (obr. 6-39 - zelená linie). 

Odtok do zázemí a sousedních rajonů je v průběhu simulovaného období relativně stálý a dosahuje 

průměrně 70 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. 

HGR 1151: Nejvyšší dotace podzemní vody je transientním modelem stanovena pro období leden - 

březen (maximum 540 l/s v únoru, 3,0 násobek průměru), kdy dochází k dotaci podzemní vody vlivem 
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sycení připovrchové zóny při tání sněhu spolu s jarními srážkami, které v tomto období nejsou 

spotřebovávány evapotranspirací. Podprůměrná infiltrace vychází v období měsíců duben až říjen (obr. 

6-40). 

 

 

Obrázek 6-40 HGR 1151 Dotace podzemní vody ze srážek a podloží v průměrném hydrologickém roce 

 

 

Obrázek 6-41 HGR 1151 Doplňování přírodních zdrojů v průměrném hydrologickém roce 

 

V grafu v obrázku 6-41 je zobrazeno doplňování přírodních zdrojů ze srážek, podložních kolektorů a z 

přítoku ze zázemí HGR 1151 včetně sousedního HGR 1152. Suma průměrné dotace podzemní vody 

ze srážkové infiltrace na ploše HGR 1151 a průměrného přítoku přes hranice HGR ve stacionární 

simulaci vychází 522 l/s. V obdobích podprůměrné srážkové infiltrace významně převládá v dotaci 

HGR 1151 přítok ze zázemí. 

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. Výsledná průměrná drenáž tvořená drenáží přirozených zdrojů podzemní vody 

(infiltrace ze srážek, podloží a přítokem ze zázemí) byla stacionárním modelem pro variantu bez 

odběrů podzemní vody v HGR 1151 stanovena na úrovni 431 l/s. Největší dotace podzemní vody v 

průběhu průměrného hydrologického roku vychází pravidelně v únoru a březnu (obr. 6-41), největší 

drenáž pravidelně nastává v březnu a dubnu (obr. 6-42). Nejmenší drenáž (základní odtok) vychází v 

podzimních měsících. 
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Obrázek 6-42 HGR 1151 Drenáž podzemní vody do vodních toků 

 

HGR 1152: Nejvyšší dotace podzemní vody je transientním modelem stanovena pro období leden - 

březen (maximum 1460 l/s v únoru, 3,07 násobek průměru), kdy dochází k dotaci podzemní vody 

vlivem sycení připovrchové zóny při tání sněhu spolu s jarními srážkami, které v tomto období nejsou 

spotřebovávány evapotranspirací. Podprůměrná infiltrace vychází v  období  duben-prosinec (obr. 6-

43). 

 

 

Obrázek 6-43 HGR 1152 Dotace podzemní vody ze srážek a podloží v průměrném hydrologickém roce 

 

Obrázek 6-44 HGR 1152 Doplňování přírodních zdrojů v průměrném hydrologickém roce 
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Podzemní voda je v případě HGR 1152 doplňována nejen efektivní srážkovou infiltrací a drenáží 

podložních kolektorů, ale také infiltrací z vodních toků, přítokem ze zázemí rajonu a přetokem ze 

sousedních HGR 1171 a 1151. 

Průměrná dotace podzemní vody ze srážkové infiltrace na ploše HGR 1152 a průměrného přítoku přes 

hranice HGR 1152 ve stacionární simulaci vychází 780 l/s. V obdobích podprůměrné srážkové 

infiltrace převládá v dotaci HGR 1152 přítok ze zázemí (obr. 6-44). 

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. Výsledná průměrná drenáž tvořená drenáží přirozených zdrojů podzemní vody 

(infiltrace ze srážek, podloží a přítokem ze zázemí) byla stacionárním modelem pro variantu bez 

odběrů podzemní vody v HGR 1152 stanovena na úroveň 713 l/s. 

Největší dotace podzemní vody v průběhu průměrného hydrologického roku vychází pravidelně v 

únoru a březnu (obr. 6-44), největší drenáž pravidelně nastává v březnu a dubnu (obr. 6-45). Nejmenší 

drenáž (základní odtok) vychází v podzimních měsících. 

 

Obrázek 6-45 HGR 1152 Průměrná a relativní drenáž podzemní vody do vodních toků 

 

HGR 1171: Nejvyšší dotace podzemní vody je transientním modelem stanovena pro období leden - 

březen (maximum 650 l/s v únoru, 3,07 násobek průměru), kdy dochází k dotaci podzemní vody 

vlivem sycení připovrchové zóny při tání sněhu spolu s jarními srážkami, které v tomto období nejsou 

spotřebovávány evapotranspirací. Podprůměrná infiltrace vychází v období duben až říjen (obr. 6-46). 

 

Obrázek 6-46 HGR 1171 Dotace podzemní vody ze srážek a podloží v průměrném hydrologickém roce 
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Podzemní voda je v HGR 1171 doplňována nejen efektivní srážkovou infiltrací a drenáží podložních 

kolektorů, ale také infiltrací z vodních toků, přítokem ze zázemí rajonu a přetokem ze sousedních 

HGR 1152 a 1172 (obr. 6-47). 

. 

 

Obrázek 6-47 HGR 1171 Doplňování přírodních zdrojů v průměrném hydrologickém roce 

 

I v obdobích s minimální nebo nulovou dotací podzemní vody efektivní infiltrací dochází k drenáži 

podzemní vody do toků. V případě kvartérních kolektorů výslednou drenáž ovlivňuje i množství vody 

infiltrované z vodních toků. Výsledná průměrná drenáž tvořená drenáží přirozených zdrojů podzemní 

vody (infiltrace ze srážek, podloží a přítokem ze zázemí) byla stacionárním modelem pro variantu bez 

odběrů podzemní vody v HGR 1171 stanovena na úrovni 355 l/s. Největší dotace podzemní vody v 

průběhu průměrného hydrologického roku vychází pravidelně v únoru a březnu (obr. 6-47), největší 

drenáž pravidelně nastává v březnu a dubnu (obr.6-48). Nejmenší drenáž (základní odtok) vychází v 

podzimních měsících. 

 

 

Obrázek 6-48 HGR 1171 Průměrná drenáž podzemní vody do vodních toků 

 

HGR 1172: Nejvyšší dotace podzemní vody je transientním modelem stanovena pro období leden - 

březen (maximum 1819 l/s v únoru, 3,07 násobek průměru), kdy dochází k dotaci podzemní vody 
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vlivem sycení připovrchové zóny při tání sněhu spolu s jarními srážkami, které v tomto období nejsou 

spotřebovávány evapotranspirací. Podprůměrná infiltrace vychází v období měsíců duben až prosinec 

(obr. 6-49). 

 

 

Obrázek 6-49 HGR 1172 Dotace podzemní vody ze srážek a podloží v průměrném hydrologickém roce 

 

 

Obrázek 6-50 HGR 1172 Doplňování přírodních zdrojů v průměrném hydrologickém roce 

 

Podzemní voda je v HGR 1172 doplňována nejen efektivní srážkovou infiltrací a drenáží podložních 

kolektorů, ale také infiltrací z vodních toků, přítokem ze zázemí rajonu a přetokem ze sousedního 

HGR 1171 (obr. 7.6). 

Průměrná dotace podzemní vody ze srážkové infiltrace na ploše HGR 1172 a průměrného přítoku přes 

hranice HGR 1172 ve stacionární simulaci vychází 1176 l/s. V obdobích podprůměrné srážkové 

infiltrace převládá v dotaci HGR 1172 přítok ze zázemí (obr. 6-50). 

I v obdobích s minimální, nebo nulovou, dotací podzemní vody efektivní infiltrací dochází k drenáži 

podzemní vody do toků. V případě kvartérních kolektorů výslednou drenáž ovlivňuje i množství vody 

infiltrované z vodních toků. Výsledná průměrná drenáž tvořená drenáží přirozených zdrojů podzemní 

vody (infiltrace ze srážek, podloží a přítokem ze zázemí) byla stacionárním modelem pro variantu bez 

odběrů podzemní vody v HGR 1172 stanovena na úrovni 1100 l/s. Největší dotace podzemní vody v 

průběhu průměrného hydrologického roku vychází pravidelně v únoru a březnu (obr. 6-50), největší 

drenáž pravidelně nastává v březnu a dubnu (obr. 6-51). Nejmenší drenáž (základní odtok) vychází v 

podzimních měsících. 
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Obrázek 6-51 HGR 1172 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 1b. 

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 1262 l/s. 

 Varianta plošného navýšení odběrů – navýšení všech odběrů o 15 %, celkem 1407 l/s. 

 Varianta plošného snížení odběrů - snížení všech odběrů o 15 %, celkem 1034 l/s. 

V tabulce 6-21 jsou uvedeny odběry podzemní vody simulované v modelových variantách v 

jednotlivých rajonech. 

 

Tabulka 6-21 Simulované odběry podzemní vody v modelových variantách (l/s) 

varianta odběru  R1b 1171 1172 1151 1152 

průměr 2010 2010 1224 619 198 56 147 

blízká perspektiva 2008-2012 1262 621 200 63 173 

plošné navýšení 15UP 1407 711 227 65 169 

plošné snížení 15DOWN 1034 526 168 48 119 

 

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). Variantní simulace však nezohledňují lokální situaci ani lokální vodohospodářské potřeby v 

jednotlivých jímacích územích a posuzují jednotlivé rajony pouze jako celek. 

HGR 1151: Simulace varianty blízké perspektivy vyvolá minimální změny v poměrech proudění 

podzemní vody v HGR 1151. 

K plošnému zvětšení snížení hladiny podzemní vody dojde na hranicích HGR 1151 a 1152 v oblasti 

odběrů VHB 440554 VODOS Kolín – Tři Dvory (HGR 1151) a technických odběrů v oblasti Parama 

Kolín (HGR 1152). 
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Simulované plošné zvýšení i snížení odběrů se více projevuje v oblastech na okraji hydrogeologického 

rajonu s menší transmisivitou kvartérního kolektoru. 

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 HGR 1151. 

Z hlediska celkové velikosti odběrů lze konstatovat, že zvýšení odběrů na úroveň varianty blízké 

perspektivy i 15% plošného navýšení odběrů ovlivní proudění podzemní vody v malé míře. Z variant 

zvýšení a snížení odběrů je patrné, že na změnu velikosti odběrů jsou citlivější oblasti, kde jsou odběry 

situovány do oblastí s menší transmisivitou (horní terasy, připovrchová zóna). 

 

HGR 1152: Zvyšování odběrů v jednotlivých simulovaných variantách má za následek nárůst 

infiltrovaného množství podzemní vody a pokles drenáže do toků. Při zvýšení odběrů ze 119 l/s při 

simulovaném 15% snížení odběrů na 173 l/s ve variantě blízké perspektivy se dotace kolektoru z 

vodních toků zvýší o 15 l/s a drenáž podzemní vody do povrchových toků poklesne z 633 na 595 l/s.  

Simulace varianty blízké perspektivy vyvolá minimální změny v poměrech proudění podzemní vody v 

HGR 1152. K plošnému zvětšení snížení hladiny podzemní vody dojde na hranicích HGR 1151 a 1152 

v oblasti odběrů VHB 440554 VODOS Kolín – Tři Dvory (HGR 1151) a technických odběrů v oblasti 

Parama Kolín (HGR 1152), kde snížení oproti průměrným odběrům v roce 2010 dosáhne až 60 cm. 

Simulované plošné zvýšení i snížení odběrů se více projevuje v oblastech na okraji hydrogeologického 

rajonu s menší transmisivitou kvartérního kolektoru. 

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 HGR 1152. 

Z hlediska celkové velikosti odběrů lze konstatovat, že zvýšení odběrů na úroveň varianty blízké 

perspektivy i 15% plošného navýšení odběrů ovlivní proudění podzemní vody v malé míře. Z variant 

zvýšení a snížení odběrů je patrné, že na změnu velikosti odběrů jsou citlivější oblasti, kde jsou odběry 

situovány do oblastí s menší transmisivitou (horní terasy, připovrchová zóna).  

 

Tabulka 6-22 Modelové bilance v HGR 1152 pro simulované varianty odběrů 

 2010 2008 

-2012 

15UP 15 

DOWN 

neovliv  2011 2008 

-2012 

15UP 15 

DOWN 

neovliv 

PŘÍTOK [l/s] [l/s] [l/s] [l/s] [l/s] ODTOK [l/s] [l/s] [l/s] [l/s] [l/s] 

infiltrace ze srážek a podloží 475 475 475 475 475 odběry 147 173 169 119 0 

infiltrace z toků 51 57 57 42 27 drenáž do toků 613 595 597 633 742 

Přítok z HGR 1171 2 2 2 2 2 Odtok do HGR 1171 12 12 12 12 9 

Přítok z HGR 1151 11 12 12 11 8 Odtok do HGR 1151 2 2 2 2 2 

přítok ze zázemí 284 285 283 286 296 odtok do zázemí 48 48 48 49 54 

PŘÍTOK - CELKEM 824 831 829 815 808 ODTOK - CELKEM 823 830 829 816 807 

 

HGR 1171: V porovnání s neovlivněným stavem dojde vlivem odběrů k poklesu drenáže podzemní 

vody do toků o cca 100 l/s. Díky dotaci podzemní vody z infiltračních van se velikost drenáže do 

vodních toků v jednotlivých modelových variantách změní minimálně.  

Simulace varianty blízké perspektivy vyvolá minimální změny v poměrech proudění podzemní vody v 

HGR 1171. 

Zvýšení odběrů podzemní vody o 15 % vyvolá v oblasti vodárny Kárané pokles hladiny podzemní 

vody o cca 60 cm. 



Rebilance zásob podzemních vod                                                                        ID EIS 10051606-SFŽP 

128 

 

Simulované plošné zvýšení i snížení odběrů se více projevuje v oblastech na okraji hydrogeologického 

rajonu s menší transmisivitou kvartérního kolektoru. 

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 HGR 1171. 

Z hlediska celkové velikosti odběrů lze konstatovat, že zvýšení odběrů na úroveň varianty blízké 

perspektivy i 15% plošného navýšení odběrů ovlivní proudění podzemní vody v malé míře. Z variant 

zvýšení a snížení odběrů je patrné, že na změnu velikosti odběrů jsou citlivější oblasti, kde jsou odběry 

situovány do oblastí s menší transmisivitou (horní terasy, přípovrchová zóna). 

 

Tabulka 6-23 Modelové bilance v HGR 1171 pro simulované varianty odběrů 

 2010 2008 

-2012 

15UP 15 

DOWN 

neovliv  2010 2008 

-2012 

15UP 15 

DOWN 

neovliv 

PŘÍTOK [l/s] [l/s] [l/s] [l/s] [l/s] ODTOK [l/s] [l/s] [l/s] [l/s] [l/s] 

infiltrace ze srážek a podloží 212 212 212 212 212 odběry -619 -621 -711 -526 0 

infiltrace z toků 86 86 115 57 0 drenáž do toků -250 -247 -248 -253 -355 

Přítok z HGR 1172 17 17 17 17 1 Odtok do HGR 1172 -1 -1 -1 -1 -1 

Přítok z HGR 1152 9 9 9 9 9 Odtok do HGR 1152 -2 -2 -2 -2 -2 

přítok ze zázemí 162 162 163 162 161 odtok do zázemí -28 -28 -28 -27 -24 

Umělá infiltrace 407 407 468 346 0  0 0 0 0 0 

PŘÍTOK - CELKEM 893 893 984 803 382 ODTOK - CELKEM -899 -900 -991 -808 -382 

 

HGR 1172: Při variantním zvyšování odběrů dochází k nárůstu infiltrované vody z Jizery do 

kvartérního kolektoru. Vlivem snížení hladiny podzemní vody odběry v HGR 1171 dochází k přetoku 

podzemní vody z HGR 1172 do HGR 1171. Velikost přetoku podzemní vody mezi sousedními rajony 

se v simulovaných variantách liší pouze o desetiny litrů.  

Plošné zvýšení odběrů na většině modelového území nevyvolá zásadní změny oproti současnému 

stavu. K významné změně dojde na území HGR 1172 v oblasti jímání odběru VHB 430528 VaK 

Brandýs n. L. - St. Boleslav, Práporce (20 l/s) a odběru VHB 430282 Vodárna Káraný – Sojovice (120 

l/s). Vlivem 15% zvýšení odběrů dojde v oblasti k modelovému poklesu hladiny podzemní vody o cca 

75 cm. Simulované plošné zvýšení i snížení odběrů se více projevuje v oblastech na okraji 

hydrogeologického rajonu s menší transmisivitou kvartérního kolektoru. 

 

Tabulka 6-24 Modelové bilance v HGR 1172 pro simulované varianty odběrů 

 2010 2008 

-2012 

15UP 15 

DOWN 

neovliv  2011 2008 

-2012 

15UP 15 

DOWN 

neovliv 

PŘÍTOK [l/s] [l/s] [l/s] [l/s] [l/s] ODTOK [l/s] [l/s] [l/s] [l/s] [l/s] 

infiltrace ze srážek a podloží 589 589 589 589 589 odběry 198 200 227 169 0 

infiltrace z toků 113 113 134 93 25 drenáž do toků 969 967 960 979 1104 

Přítok z HGR 1171 1 1 1 1 1 Odtok do HGR 1171 17 17 17 17 1 

přítok ze zázemí 550 550 549 551 557 odtok do zázemí 70 70 69 70 75 

PŘÍTOK - CELKEM 1256 1254 1274 1235 1173 ODTOK - CELKEM 1253 1254 1274 1234 1179 

 

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 HGR 1172. 

Z hlediska celkové velikosti odběrů lze konstatovat, že zvýšení odběrů na úroveň varianty blízké 

perspektivy i 15% plošného navýšení odběrů ovlivní proudění podzemní vody v malé míře. Z variant 

zvýšení a snížení odběrů je patrné, že na změnu velikosti odběrů jsou citlivější oblasti, kde jsou odběry 

situovány do oblastí s menší transmisivitou (horní terasy, přípovrchová zóna). 
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Obrázek 6-52 HGR 1151 hydraulická vodivost 

 

  

Obrázek 6-53 HGR 1151 izolinie hladiny podzemní vody – bez odběrů 
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Obrázek 6-54 HGR 1151 izolinie hladiny podzemní vody a její snížení při simulovaných odběrech 
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Obrázek 6-55 HGR 1152 hydraulická vodivost 

 

 

Obrázek 6-56 HGR 1152 izolinie hladiny podzemní vody – bez odběrů 
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Obrázek 6-57 HGR 1152 izolinie hladiny podzemní vody a její snížení při simulovaných odběrech 
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Obrázek 6-58 HGR 1171 hydraulická vodivost 

 

 

Obrázek 6-59 HGR 1171 izolinie hladiny podzemní vody – bez odběrů 
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Obrázek 6-60 HGR 1171 izolinie hladiny podzemní vody a její snížení při simulovaných odběrech 
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Obrázek 6-61 HGR 1172 hydraulická vodivost 

 

Obrázek 6-62 HGR 1172 izolinie hladiny podzemní vody – bez odběrů 
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Obrázek 6-63 HGR 1172 izolinie hladiny podzemní vody a její snížení při simulovaných odběrech 



Rebilance zásob podzemních vod                                                                        ID EIS 10051606-SFŽP 

137 

 

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 tabulce 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 Kap. 4.4 Hydrochemie - Tabulka 4-9. 

 

Také 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. 
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Obecně ve všech kolektorech převládá kategorie A3, často se vyskytuje i kategorie >A3. 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 kategorie A1 je v okolí Sojovic a Káraného díky umělé infiltraci a rozsáhlému čerpání 

i přes rozsáhlé sanace v okolí Staré Lysé. Dále pak na S od Staré Boleslavi. Jímací území Tři Dvory 

náleží kategorii >A3 díky vysokému obsahu Fe – pro zásobování pitnou vodou pro aglomerace Kolína 

se proto používá odželeznění. 

Hlavní oblasti znečištění souvisí s průmyslovými oblastmi, zejména Kralupy, Neratovice, Mělník, 

Nymburk, Poděbrady, Kolín. 
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Obrázek 7-1 Upravitelnost podzemní vody kvartérního kolektoru v regionu R1b ( HGR 1151, 1152). 
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Obrázek 7-2 Upravitelnost podzemní vody připovrchové zóny v regionu R1b ( HGR 1151, 1152).a indikace 

znečištění 



Rebilance zásob podzemních vod                                                                        ID EIS 10051606-SFŽP 

141 

 

 

Obrázek 7-3. Upravitelnost podzemní vody kvartérního kolektoru v regionu R1b ( HGR 1171, 1172). 
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Obrázek 7-4 Upravitelnost podzemní vody připovrchové zóny v regionu R1b ( HGR 1171, 1172).a indikace 

znečištění 
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7.2. VÝVOJ KVALITY PODZEMNÍ VODY 

Ve západní části labského kvartéru se nachází 18 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 7-5, grafy koncentrací vybraných 

rvků na obrázcích 7-6 až 7-9 

.  

Obrázek 7-5. 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 hloub. lokalizace 

1151 262536 -675902 -1060677 205.14 V-375 VP 0375 Q 9.8 Záboří n.L.(Kobylnice) 

1151 252023 -682587 -1057542 198 V-452 VP 0452 Q 6.3 Konárovice (Labuť) 

1152 230327 -702265 -1044624.8 188.62 HP-3A VP 0480 IZ 14 Sadská - Milčice 

1152 231385 -697013 -1043414.5 187.02 HP-1A VP 0484 IZ 14.6 Písková Lhota 

1152 233244 -689263.41 -1053147.14 190.84 V-458 VP 0458 Q 14.2 Veltruby (Hradišťko) 

1152 233245 -690843 -1052797 192.47 V-459 VP 0459 Q 9.2 Nová Ves 

1152 233381 -689272.8 -1045346.1 187.65 Chy-12 VP 0426 Q 16.7 Libice nad Cidlinou 

1171 229042 -706039 -1037574 179.23 V-505 VP 0505 Q 14.1 Ostrá,Šnepov 

1171 718511 -714111 -1037739 173.47 VP-511 VP 0511 Q 15 Přerov nad Labem 

1171 227885 -714413 -1032870 184.74 V-516 VP 0516 Q 13.3 Lysá n.L.- Dvorce 

1172 204117 -726610 -1022740 177.53 KS-S3 VP 0690 Q 17.2 Čečelice 

1172 206156 -727570 -1020580 179.89 KS-S5 VP 0692 Q 16.3 Liblice 

1172 204411 -730868 -1023708 163.43 V-697 VP 0697 Q 9.2 Tišice 

1172 204413 -733654 -1022832 160.22 V-699 VP 0699 Q 5 Neratovice - Libiš 

1172 205683 -746010 -1020850 169.87 V-5 VP 1708 Q 10.1 Veltrusy 

1172 207742 -736821 -1014517 162.16 1903 VP 1903 Q 9 Hořín - Brozánky 

1172 227594 -717835 -1032780 175.21 O-2/V-672 VP 0672 Q 5.5 Otradovice 

1172 228609 -720971.7 -1033138.9 177.78 HP-70A VP 0714 Q 13.5 Sojovice - Otradovice 
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V HGR 1151 jsou k dispozici dva vrty s časovými řadami chemických analýz (obr. 7-6), vzorky byly 

odebírány dvakrát ročně od roku 2009 (v případě vrtu V-452 předcházela ještě jedna analýzy v roce 

1991). Celková mineralizace je relativně vysoká – 1000 mg/l ve vrtu V-374 a okolo 830 mg/l ve vrtu 

V-452. Koncentrace všech tří sledovaných složek je ale vyšší ve vrtu V-452, zejména dusičnany – 

jejich koncentrace z více než 100 mg/l v roce 1991 (jedná se však o jedinou analýzu) poklesla na 50 

mg/l. Ve vrtu V-375 se koncentrace dusičnanů pohybuje okolo 30 mg/l, v roce 2011 se ale zvýšila až 

k hranici 50 mg/l. Celkově se v rajonu nedá vysledovat jednoznačný trend poklesu/vzrůstu koncentrací 

hlavních makrosložek. 

 

 

Obrázek 7-6 Časové řady s proloženými regresními přímkami koncentrací Cl, NO3 a SO4 a celkové mineralizace 

(TDS) v HGR 1151 

 

V HGR 1152 je k dispozici 5 vrtů s časovými řadami chemických analýz (obr. 7-7), vzorky byly 

odebírány dvakrát ročně od roku 1991 (v případě vrtu HP-3A s pauzou v letech 1994-1995). Vrty HP-

1A a HP-3A mají otevřený úsek až v podložním izolátoru, podle sledovaných ukazatelů se ale neliší 

od vody v kvartérní zvodni. Celková mineralizace se v jednotlivých vrtech výrazně liší – od 500 mg/l 

(V-459) po 1500 mg/l (HP-3A). Koncentrace dusičnanů je ve všech vrtech velmi nízká – nepřesahuje 

10 mg/l. Ve vrtech V-459 a Chy-12 je patrný výrazný pokles koncentrace síranů. Celkově se v rajonu 

nedá vysledovat jednoznačný trend poklesu/vzrůstu koncentrací hlavních makrosložek. 
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Obrázek 7-7 Časové řady s proloženými regresními přímkami koncentrací Cl, NO3 a SO4 a celkové mineralizace 

(TDS) v HGR 1152 

 

V HGR 1171 jsou k dispozici 3 vrty s časovými řadami chemických analýz (obr. 7-8), vzorky byly 

odebírány dvakrát ročně od roku 1991 z vrtu VP-511, z ostatních dvou od roku 2009 (v případě vrtu 

V-516 předcházela ještě jedna analýzy v roce 1991). Celková mineralizace je vysoká – od 900 po 1500 

mg/l. Vysoký je i obsah síranů a chloridů, zejm. ve vrtu VP-511, koncentrace dusičnanů je zde naopak 

velmi nízká– nepřesahuje 10 mg/l. V ostatních vrtech jsou koncentrace dusičnanů vysoké – 50-70 mg/l 

ve V-505 a 50 – 140 mg/l ve V-516. 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 1171 

 

V HGR 1172 je k dispozici 8 vrtů s časovými řadami chemických analýz (obr. 7-9), vzorky byly 

odebírány dvakrát ročně od roku 1991 z vrtu VP-511, z ostatních dvou od roku 1991 (v případě vrtu 

VP 1903 od roku 1996). Celková mineralizace je vysoká – od 800 po 1500 mg/l – mimo vrty O-2 a 

HP-70A nacházející se v kvartéru řeky Jizery s TDS 500 mg/l, resp. 300 mg/l. Polovina vrtů 

neobsahuje téměř žádné dusičnany, v druhé polovině jsou koncentrace dusičnanů velmi vysoké (např. 

vrt HP-72 v zalesněné oblasti u Brandýsa n. L. vs. vrt O-2 v zemědělské oblasti u Jizery). Celkově se 

v rajonu nedá vysledovat jednoznačný trend poklesu/vzrůstu koncentrací hlavních makrosložek. 
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Obrázek 7-9 Časové řady s proloženými regresními přímkami koncentrací Cl, NO3 a SO4 a celkové mineralizace 

(TDS) v HGR 1172 

. 

 

. 
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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 ukazuje rozmístění jednotlivých maloplošných zvláště chráněných území, evropsky 

významných lokalit, ptačích oblastí v regionu R1b. Seznam maloplošných zvláště chráněných území, 

evropsky významných lokalit, ptačích oblastí je uveden i v tabulkách 8-1 a 8-2.  

 

 

Obrázek 8-1.Vodní biotopy, maloplošná zvláště chráněná území (MZCHÚ), evropsky významné lokality (EVL) a 

ptačí oblasti (PO) v oblasti regionu R1a. 
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Tabulka 8-1 Seznam maloplošných zvláště chráněných území (MZCHÚ)  

KOD KAT NAZEV ROZL ROZL_BIOT PROCENTO Organ_OP 

213 OP Lipovka - Grado 22,8228 3,7149 16,28 krajský úřad 

213 PR Lipovka - Grado 36,8573 11,1577 30,27 krajský úřad 

118 NPP Hrabanovská černava 51,8819 40,514 78,09 AOPK ČR 

150 PP Jiřina 1,5757 1,5677 99,49 krajský úřad 

565 PP Prutník 12,5165 3,718 29,7 krajský úřad 

566 PR Vrť 24,3039 13,8375 56,94 krajský úřad 

1025 PR Všetatská černava 8,8223 4,9921 56,59 krajský úřad 

1026 PP Písčina u Tišic 0,5997 0 0 krajský úřad 

329 NPP Polabská černava 21,9664 9,8673 44,92 AOPK ČR 

329 OP Polabská černava 8,0552 0,0226 0,28 AOPK ČR 

2006 OP Hluchov 4,43 1,7411 39,3 krajský úřad 

2006 PP Hluchov 6,439 5,6382 87,56 krajský úřad 

2459 PP Černý orel 9,259 0 0 krajský úřad 

3380 OP Písčina u Tuhaně 1,0743 0 0 krajský úřad 

3380 PP Písčina u Tuhaně 0,4354 0 0 krajský úřad 

5685 PP Zámecký park Liblice 31,1194 30,405 97,7 krajský úřad 

1083 OP Hrbáčkovy tůně 23,2194 9,696 41,76 krajský úřad 

1083 PR Hrbáčkovy tůně 21,6254 18,1268 83,82 krajský úřad 

1171 PR Mydlovarský luh 154,9291 131,4682 84,86 krajský úřad 

 
NPP Slatinná louka u Velenky 2,5 

   

 
PP Kerské rybníčky 9,23 

   

 
PP Písečný přesyp u Píst 3,7 

   

 
PP Písečný přesyp u Osečka 0,85 

   

 
PP Milčice 3,94 

   

 
NPP V jezírkách 2,5 

   

 
NPR Libický luh 444,42 

   

 
PR Tonice-Bezedná 6,94 

   

 
PR Veltrubský luh 98,81 

   

 
PP Váha 0,73 

   
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; ROZL_BIOT - 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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Tabulka 8-2 Seznam evropsky významných lokalit (EVL) a ptačích oblastí (PO) v regionu R1a 

KOD SITECODE KAT NAZEV ROZL PO_vodni PO_habitat PO_druh 

5364 CZ0210730 EVL Písčina u Byšiček 0,5217       

5365 CZ0214049 EVL Písčina u Tuháně 0,4236       

2518 CZ0214004 EVL Černý Orel 226,7132 ano 9190 1061 

2533 CZ0210172 EVL Hrabanovská černava 54,9573 ano  6410, 7210, 7230   

2544 CZ0214007 EVL Káraný - Hrbáčkovy tůně 348,0814 ano  3150, 7230, 91E0, 91F0 1166 

2549 

CZ0214013 EVL Kokořínsko 9679,781 
ano 

 6410, 6430, 7210, 7230, 

8310, 91E0 

 1014, 1016, 

1145, 1149 

2556 CZ0213039 EVL Labe - Liběchov 116,9273 ano   1134 

2570 CZ0213048 EVL Mydlovarský luh 3,9515 ano   1134 

2577 CZ0212023 EVL Písčina u Tišic 0,5997       

2581 

CZ0210152 EVL Polabí u Kostelce 387,8208 
ano 

 3150, 6410, 6430, 7210, 

7230, 91E0, 91F0 
  

2613 CZ0210186 EVL Úpor - Černínovsko 873,8382 ano  3150, 6430, 91E0, 91F0   

2618 CZ0213083 EVL Veltrusy 297,4323       

2621 CZ0210034 EVL Všetatská černava 10,9578 ano 7210   

2625 CZ0210008 EVL Zámecký park Liblice 33,675 ano  7230, 91F0   

 CZ0212021 EVL Slatinná louka u Velenky 7,5928    

 CZ0213794 EVL Kerské rybníčky 9,2342    

 CZ0214044 EVL Kersko 217,1575    

 CZ0210719 EVL Milčice 3,94    

 CZ0214009 EVL Libické luhy 1478,735    

 CZ0210714 EVL Lžovické tůně 69,654    

 CZ0213792 EVL Kačina 196,7672    

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  

 

8.1. PRIORITNÍ MALOPLOŠNÉ ZVLÁŠTĚ CHRÁNĚNÁ ÚZEMÍ VE SPRÁVĚ 

AOPK ČR S VAZBOU NA PODZEMNÍ VODU 

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 

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 
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PP jsou prioritní z regionálního hlediska, zatímco z národního hlediska jsou prioritní MZCHÚ 

kategorií NPR a NPP.  

Jsou zde 2 vybrané prioritní lokality, které byly identifikovány jako prioritní s cennými ekosystémy 

z hlediska jejich vazby na podzemní vodu: 

 

NPP POLABSKÁ ČERNAVA  

Popis: Zbytek kdysi rozsáhlých přirozených slatinných luk, tzv. černav, s výskytem celé řady 

vzácných a ohrožených rostlinných druhů, především z čeledi šáchorovitých a vstavačovitých. Jeden 

z nejvýznamnějších mokřadů České republiky. Národní přírodní památka je v rámci Ramsarské 

úmluvy součástí mezinárodně významného mokřadu „Mokřady Liběchovky a Pšovky“. 

Vodní režim: Vysoce prioritní území z hlediska vazby na podzemní vodu, charakter území je prakticky 

zcela závislý na režimu podzemních vod. V současnosti je výrazně ovlivněno značnou exploatací 

podzemních vod jímaných v bezprostředním okolí NPP, což především v sušších letech výrazně 

negativně ovlivňuje celou NPP. 

 

NPP HRABANOVSKÁ ČERNAVA  

Popis: Zbytek kdysi rozsáhlých polabských slatin s ostřicovomechovými společenstvy. Jedná se o 

bývalé mělké jezero v křídových slínech vyplněné močály živenými vápenatými vodami, kde se 

z důvodu špatných rozkladových podmínek ukládaly organické pozůstatky ostřicových porostů. Jeden 

z nejvýznamnějších mokřadů v České republice. 

Vodní režim: Vysoce prioritní území z hlediska vazby na podzemní vodu, charakter území je silně 

závislý na režimu podzemních vod. Z tohoto důvodu je území silně zranitelné při případných změnách 

režimu podzemních vod, umocněných existencí většího sídla v blízkosti NPP. 

 

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. 

 

8.2. POPIS JEDNOTLIVÝCH CHRÁNĚNÝCH ÚZEMÍ 

HRABANOVSKÁ ČERNAVA 

Národní přírodní rezervace a EVL Hrabanovská černava se nachází severně od Lysé nad Labem ve 

sníženině mezi vrchy Zámeckým, Šibákem a Viničkami. Jedná se o nepatrný zbytek původně 

rozsáhlého komplexu slatinných luk pokrývající střední Polabí mezi Kolínem a Mělníkem. Slatinné 

louky (pro jejich sytou černě zbarvenou půdu se v Polabí lidově nazývají černavy) jsou převážně luční 

útvary vzniklé v příhodných terénech napájené podzemní vodou. Podmínkou je vysoký obsah 

uhličitanu vápenatého v pramenící vodě, což je zajištěno prolínáním vápnitými druhohorními 

sedimenty v podloží. 

Počátky vzniku polabských slatin spadá do vlhkého a teplého období atlantiku, které probíhalo před 6-

8 tisíci lety. Relativně krátký časový úsek od konce poslední doby ledové nestačil k plnému rozvoji 

lesů. Rozsáhlou nížinu středního Polabí pokrývaly vodou prolínané písčiny, které vítr modeloval 
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do písečných přesypů, které se staly přirozenými hrázemi vznikajících jezer. Tyto vodní plochy 

osídlily vápnomilné rostliny, především šáchorovité. Dlouhodobým usazováním odumřelých kořínků a 

lodyh se postupně jezírka zazemnila a vznikly půdy označované termínem slatiny, které dále poskytly 

útočiště velkému množství rostlinných druhů. 

V dalším období se pro slatiniště stal konkurencí nastupující les, který by zřejmě brzo utlumil jejich 

rozvoj. Tehdy však zasáhli zemědělci mladší doby kamenné. Svým prvotním lukařením a pastvou 

zvěře nástupu lesa zabránili, čímž následující vývoj ovlivnili ve prospěch slatin. Existence polabských 

slatinných luk byla proto závislá na tradičním hospodaření (kosení, pastva), tento stav trval až do 

půlky devatenáctého století. Mezitím však začala přeměna slatin na ornou půdu, protože vysoušením 

se z nich stávaly živinami bohaté půdy poskytující výbornou úrodu různých zemědělských plodin. 

Dlouhou dobu se tak vzhledem k feudálnímu systému a pro nedokonalé meliorační techniky dělo v 

omezené míře. Zásadní zlom proběhl s nastolením kapitalismu, kdy se také zjistilo, že polabské slatiny 

jsou velmi vhodné k pěstování cukrové řepy. Rozvoj cukrovarnického průmyslu si kladl vysoké 

požadavky na množství obdělávané půdy. Ve velkém měřítku se začaly rozorávat pastviny a vysoušet 

mokřady. 

Ve dvacátých letech 20. století již z celého Polabí zbývalo několik málo zachovalých černav. Z nich 

zvláštní postavení měl Hrabanov, protože se na poměrně malé ploše vyskytovalo více typů slatinných 

forem s mimořádným bohatstvím rostlinných druhů. 

 

 

Obrázek 8-2 Letecký snímek lokality Hrabanovská černava (Foto: Zdeněk Fiedler, CC BY-SA 3.0). 

Již dříve proběhly snahy o jeho hospodářské využití, když zde byl počátkem osmnáctého století 

založen rybník, který později opět zanikl. Při pokusu odvodnění Hrabanova byla v roce 1882 jeho 

plocha zbrázděna systémem příkopů, avšak nepříliš hluboké strouhy brzo zarostly vegetací a své 

poslání nesplnily. Před dalšími melioračními projekty Hrabanovskou černavu zachránilo vykoupení 

pozemků Českou botanickou společností a v roce 1933 uzákonění jako přírodní rezervace. Vyhlášení 

ochrany však vedlo k omezení pravidelného kosení. Důsledkem bylo zarůstání lokality expanzivními 

trávami, rákosem  a vrbinami, což vedlo k úbytku nejvýznamnějších druhů rostlin. Zarůstáním a 

zanášením odvodňovacích příkopů docházelo také ke zvyšování vodní hladiny, a tak se botanicky 

cenné území postupně měnilo v zatopený rákosový mokřad. Z tohoto důvodu byl v roce 1971 k okraji 
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rezervace vybudován několik metrů hluboký odvodňovací kanál, což vedlo k obrácení situace a 

Hrabanovská černava začala v následujících letech trpět suchem. Souhrnem těchto nepříznivých 

okolností vymizely z Hrabanova unikátní rostliny, jako je tučnice česká, šášina načernalá a kohátka 

kalíškatá. Z orchidejí vyhynuly nejen druhy, které jsou celkově velmi vzácné (např. vstavač štěničný, 

pětiprstka hustokvětá), ale i relativně běžné (např. prstnatec májový, bradáček vejčitý). A nevymizely 

pouze jednotlivé druhy, nýbrž i rostlinná společenstva (společenstvo pěchavy slatinné vyhynulo 

během 60. let, spol. sítiny slatinné v 90. letech 20. století), což je z globálního hlediska ještě mnohem 

závažnější. 

Na druhé straně se zde zachovala řada kriticky ohrožených rostlin: třtina přehlížená (Calamagrostis 

stricta), ostřice Buxbaumova (Carex buxbaumii), šášina rezavá (Schoenus ferrugineus), mařice 

pilovitá (Cladium mariscus), sítina slatinná (Juncus subnodulosus) a hrachor bahenní (Lathyrus 

oalustris). Vodním tůním ještě stále kraluje masožravá bublinatka obecná (Ultricularia vulgaris). Ze 

vstavačovitých to jsou kruštík bahenní (Epipactis palustris), prstnatec pleťový (Dactylorhiza 

incarnata) a pětiprstka žežulník (Gymnadenia conopsea). Populace některých vzácných rostlin je však 

omezena na několik posledních jedinců. 

Hrabanovská černava je výsledek tisíce let trvající symbiózy člověka s přírodou. Její existence byla 

závislá na tradičním hospodaření, které však již zaniklo. Od konce 80. let 20. století se zde začalo 

pravidelně kosit mechanizací, což snad umožní přes některé problémy zachovat tento vzorek původní 

krajiny pro další generace. 

(Lukáš Němeček - https://mestolysa.cz) 

 

POLABÍ U KOSTELCE 

 

Obrázek 8-3 Mrtvé rameno Labe u Koselce. (Foto: Josef Malich, mapy.cz). 

 

Území PP a EVL leží v těsné návaznosti na tok Labe v úseku zhruba mezi obcemi Křenek a 

Neratovice. Zdejší úsek labské nivy si dosud uchoval přirozený ráz. Tok byl sice během 20. a 30. let 

minulého století kanalizován, ale dochovaly se větší plochy lužních lesů a luk doprovázející dnes 

odškrcená říční ramena. Příčný profil nivy je díky tektonické predispozici asymetrický, jižní hrana 

nivy je příkřejší a vystupují v ní horniny křídového stáří. Severní okraj je pozvolný, členěný pouze 

čely starších labských teras. Reliéf je jen nepatrně výškově členěn, avšak v ploše je velmi pestrý, 

utvářený v závislosti na velké dynamice říčního toku. Mělké terénní deprese, pozůstatky starých koryt, 

se meandrovitě vinou nivou a jsou velmi významným faktorem podmiňujícím diverzitu rostlinných 
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společenstev. V lučních celcích se vzácně zachovaly zbytky tzv. hrůdů - táhlých plochých hřbítků. 

Velmi pozoruhodné jsou mladopleistocénní meandry u Chrástu s výskytem vápnitých slatin, vázaných 

svým vznikem na prameny při bázi vyšší risské terasy. Vlastní území EVL je tvořeno několika 

disjunktními celky, v souladu s návrhem plánu péče jsou označeny: Mlékojedský luh, Lobkovice, 

meandr u Kozel, meandr Obora, Jiřina, Zárybsko. 

Podloží celého území budují pleistocénní štěrkopísky, na ně v proměnlivé mocnosti nasedají nivní 

povodňové hlíny (lokálně zvané labské červenky), pouze meandry u Chrástu leží mimo recentní nivu a 

jsou mladopleistocénního stáří (würm 1). Plochá říční niva o průměrné nadmořské výšce asi 160 m n. 

m. je součástí Mělnické kotliny. Převažujícím půdním typem jsou nivní půdy, v zazemněných slepých 

ramenech se maloplošně vyvinuly slatinné půdy, na drobných elevacích v nivě s písčitějším 

substrátem se vyvíjejí půdy blízké arenickým kambizemím (arenosolům). V zazemněných meandrech 

se vzácně vyskytují slatiny, které v oblasti Chrástu mají zvýšený podíl uhličitanu vápenatého. Oblast 

je specifická relativně menší mocností nivních hlín, děje se tak díky vlivu nedaleko ústící Jizery, která 

jednak ovlivňuje dynamiku toku pod soutokem, jednak je sama mohutným zdrojem hrubozrnného 

materiálu na úkor jemnějších sedimentů. 

Kostrou navrhovaného komplexu jsou dobře uchované tvrdé luhy, místy nahrazené výsadbami 

nepůvodních hybridních topolů, v regulací odškrcených ramenech se vyvíjejí společenstva vysokých 

vrb řazená k měkkým luhům. Druhým základním kamenem nivní krajiny jsou aluviální louky. 

Nejběžnějším typem jsou ochuzené kontinentální zaplavované louky as. Pseudolysimachio-

Alopecuretum, ve vyšších částech nivy přecházejí do mezofilních ovsíkových luk, naopak v depresích, 

na místech zazemněných koryt se vyskytují vlhké pcháčové louky v mozaice s vlhkými 

tužebníkovými lady. Nejsušším travním typem jsou kostřavové trávníky písčin, které obsazují písčité 

elevace uvnitř lučních komplexů a můžeme je nalézt i na příkrých čelech terasových stupňů. Velmi 

významným společenstvem jsou porosty rákosin a ostřic porůstající především zazemňující se říční 

ramena, v ochuzené formě expandující do ladem ponechaných travních porostů. Lokálně zajímavé 

jsou bylinné lemy nížinných řek, které se nejpěkněji vyvíjejí v lesních pláštích na kontaktu se slepými 

rameny. Velmi reprezentativně je dochována vegetace makrofyt stojatých vod, které vévodí rozsáhlé 

porosty stulíku. Významným krajinným prvkem jsou jednak liniové výsadby hybridních topolů, 

jednak solitérní či v malých skupinkách rostoucí stromovité vrby, ty nacházíme zejména v celoročně 

vlhkých neudržovaných částech luk. V geneticky odlišných meandrech u Chrástu se dochovala pestrá 

mozaika, ve které se uplatňují střídavě vlhké bezkolencové louky, v zamokřených částech meandrů se 

nalézají kvalitní porosty vysokých ostřic, rákosin a rovněž vzácná vegetace vápnitých slatin s mařicí 

pilovitou. 

(http://www.nature.cz) 

 

JIŘINA 

Přírodní památka vyhlášená r.1933, nachází se na pravém břehu Labe asi 1,5 km proti proudu od 

Kozel. Má rozlohu 1,72 ha. Hlavním smyslem při jejím založení, ale i nyní, je zachování posledních 

zbytků původních polabských lužních lesů. V chráněném lese se vyskytují všechny tři druhy dubu- 

letní, zimní i importovaný červený, habry, lípy srdčité, jilmy, topoly černé, buky, jasany ztepilé, javory 

mléčné, javory klemy i javory babyky a osiky. Z keřů jsou to bez černý, líska, ptačí zob, svída krvavá, 

hloh, zimolez černý. Z ptáků zde žije slavík obecný, cvrčilka říční, datel černý a velmi vzácný 

krahujec obecný. 

http://www.nature.cz/
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Obrázek 8-4 Jiřina (přírodní památka) (Foto: Karel Tvrdík, CC BY-SA 3.0). 

 (http://www.tisice.cz) 

 

PRUTNÍK 

 

Obrázek 8-5 Detail květů vstavače vojenského (Foto: bernd gliwa, CC BY-SA 2.5). 

 

PP Prutník byl vyhlášen v roce 1972 na ochranu vzácných a chráněných druhů naší květeny, 

především vstavače vojenského (Orchis militaris), bradáčku vejčitého (Listera ovata) a jazyku hadího 

(Ophioglossum vulgatum). Území prošlo poměrně složitým vývojem, kdy se měnilo prostředí a s ním i 

druhové složení rostlin a živočichů. Zvířena je zde nyní zastoupena běžnými hájovými druhy, 

poměrně bohatá je entomofauna, zejména brouci. 

 

http://www.tisice.cz/
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VRŤ 

 

Obrázek 8-6 PR Vrť (Foto: Petr Vilgus, CC BY-SA 3.0). 

 

Jedná se o PR lesní rezervaci lužních lesů podél levého břehu řeky Labe se slepým ramenem zvaným 

Olšina a tůněmi. Území se nachází cca 1 km od obce Semice nad Labem v západní části Nymburské 

kotliny. Nadmořská výška území je 174-176 m n. m. Územím protéká zavlažovací kanál šířky cca 3 m 

protínající území v jeho JZ části. 

Dlouhodobým cílem ochrany je zachování charakteru polabského lužního lesa s jeho rostlinnými a 

živočišnými společenstvy a přibližování se co nejpřirozenějšímu stavu. Rezervace byla zřejmě také 

zřízena pro sledování problémů zarůstání a zazemňování slepého ramene a vlivu introdukovaných 

dubů na složení křovinné a bylinné vrstvy. 

Geologický podklad rezervace tvoří křídové horniny středního, příp. spodního turonu České křídové 

tabule, především slínovce a jílovce. Tyto jsou překryté čtvrtohorními labskými nánosy (štěrky, 

štěrkopísky) mocnosti 10-20 m. Dále se v bezprostředním okolí uplatňují čtvrtohorní nánosy 

povodňových hlín  a jemných štěrkopísků. Pohyb těchto náplavů probíhal prakticky až do regulace 

Labe, především ve druhé polovině 19. století. Na čtvrtohorní pokryv dále navazují svrchně 

pleistocénní říční písky. Z pedologického hlediska jsou zde zastoupeny terestrické a semiterestrické 

půdy: vega, glej, náslať, hnědozem a podzoly. 

Území bylo až do regulací Labe pod jeho přímým vlivem. Kanalizací byly omezeny povodně, ale 

zároveň byl významně narušen hydroekologický režim lužních porostů. Slepá ramena a tůně se bez 

průtoku postupně zazemňují a klesá druhová diverzita. 

Přírodní rezervace Vrť je téměř z 90 % tvořena jilmovou doubravou s olší (Querco-Ulmetum 

alnetosum), zbytek tvoří jilmové doubravy (Querco-Ulmetum carpinetosum) a u slepého ramene 

společenstva olšin (Alnion glutinosae). Ve zlomcích se dochovala hydrofilní společenstva, 

společenstva stojatých vod (Potamion eurosibiricum) a plovoucí rostlinná společenstva (Lemnion 

minoris). 

Rezervace je útočištěm chráněného kruštíku polabského (Epipactis albensis) - rostliny vázané na 

jedince topolů. Z chráněných živočichů zde nalezneme čolka obecného (Triturus vulgaris), ropuchu 

zelenou (Bufo viridis), ropuchu obecnou (Bufo bufo), skokana štíhlého (Rana dalmatina), skokana 
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skřehotavého (Rana ridibunda), slepýše křehkého (Anguis fragilis), užovku obojkovou (Natrix natrix), 

lejska šedého (Muscicapa striata) a křečka polního (Cricetus cricetus). 

Zajímavou zmínkou o historickém vzhledu lokality je zpráva z roku 1778, kdy jsou udávány dva typy 

porostů: vysokokmenné duby s jilmy, vazy a lípou a druhým typem, tzv. řešetlákovým křovím 

(porosty javoru babyky). Současná skladba lesa je tvořena ze 42 % dubem letním,  15 % olší, 13 % 

dubem červeným (nepůvodní dřevina), 13 % šlechtěným topolem. Zbytek tvoří lípy, jasany, vrby a 

jilmy. V rámci péče o rezervaci a stabilizaci jejího stavu je pro následující desetiletí důležité odstranit 

nevhodné skládky biologického odpadu, vzniklého činností rekreantů v přilehlé osadě Vrť, a dále 

snížit a následně úplně z rezervace vymístit nepůvodní druhy rostlin. 

(Ing. Stanislav Svoboda - https://mestolysa.cz) 

 

VŠETATSKÁ ČERNAVA 

Zajímavá terénní deprese po stranách křižovatky železniční trati Praha - Všetaty a Všetaty - Lysá n. 

Labem, další hranici tvoří silnice z Chrástu do Všetat. Vyhlášená byla r. 1986, má rozlohu 2,73 ha. 

Lokalita PR a EVL leží v ploché nivě Košáteckého potoka, kde se v minulosti rozkládaly rozlehlé 

slatinné louky, z nichž dodnes zbyly pouze nepatrné relikty. Při budování obou železničních tratí 

v druhé polovině 19. století došlo k vytěžení zeminy a do vzniklých prohlubní se stáhla voda 

a vytvořily se tak podmínky pro vznik slatinných rostlinných společenství. Nejvzácnější rostlinou je 

mařice pilovitá, nikde jinde v ČR se nevyskytuje v tak velkém  množství. Další vzácné druhy jsou 

ostřice nízká, sítina slatinná, přeslička větevnatá, kruštík bahenní, ostřice šupinoplodá, vstavač 

bahenní. (http://www.melnik.info) 

PR se nachází v oblasti odvodnění křídových sedimentů rajonu 4521. Hladina podzemní vody je zde 

výrazně ovlivněna čerpáním z vodárenských vrtů v Řepínském dole. Podrobně tuto problematiku 

zpracoval Patzelt et al (2015). 

 

 

Obrázek 8-7 Všetatská černava (Foto: Juandev, CC BY-SA 3.0). 

 

http://www.melnik.info/
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PÍSČINA U TIŠIC 

 

Obrázek 8-8 Písčina u Tišic (Foto: Packa, CC BY-SA 3.0). 

 

Území PP a EVL zahrnuje písčitý svah nad železniční tratí mezi Neratovicemi a Tišicemi v 

kilometráži 36,3 - 36,9 severně od železničního tělesa. Lokalita pískomilných společenstev s výskytem 

kriticky ohroženého druhu naší květeny sinokvětu chrpovitého (Jurinea cyanoides) a dalších 

ohrožených a vzácných rostlin: smilu písečného (Helichrysum arenarium), přesličky Mooreovy 

(Equisetum x moorei) a růže galské (Rosa gallica).  

(http://botany.cz, http://www.melnik.info) 

 

KOKOŘÍNSKO 

Na území HGR 1172 zasahuje tato EVL pouze okrajově v údolí Pšovky. Ochrana území se týká 

kapradiny vláskatec tajemný (Trichomanes speciosum) pro který je Kokořínsko největší českou 

(středoevropskou?) lokalitou. Vzhledem k tomu, že tato kapradina roste (ve střední Evropě vytváří 

pouze povlak podobný řasám) ve štěrbinách a jeskyních, tak by jeho ochrana neměla být příliš 

problematická a přinést výrazná omezení. I v dalším rozsáhlém území, kterým jsou mokřady v nivách 

Liběchovky a Pšovky, by nemělo dojít k výrazným změnám. Toto území je připravováno pro ochranu 

populací vzácných plžů – vrkoče bažinného (Vertigo moulinsiana), vrkoče útlého (V. angustior) a také 

nenápadné ryby žijící v písku – sekavce podunajského (Cobitis elongatoides). Mokřady Liběchovky a 

Pšovky jsou již dnes jednou z nejpřísněji chráněných částí CHKO Kokořínsko. Leží v první, 

nejpřísněji chráněné zóně ochrany přírody a značná část i v přírodních rezervacích Mokřady dolní 

Liběchovky, Mokřady horní Liběchovky, Kokořínský důl a v přírodní památce Prameny Pšovky. 

Součástí EVL Kokořínsko je také velmi cenné území u Mělnické Vrutice, slatinné biotopy v NPP 

Polabská černava. 

(http://kokorinsko.ochranaprirody.cz) 

 

http://botany.cz/
http://www.melnik.info/
http://kokorinsko.ochranaprirody.cz/
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POLABSKÁ ČERNAVA 

Národní přírodní rezervace Polabská černava je unikátní lokalitou společenstev vápnitých slatin 

(černav) - jejich zachování je zde i hlavním předmětem ochrany. Byla vyhlášena již v roce 1946 na 

rozloze 7,7 ha. Jedná se o rozsáhlé území na zbytku mohutného slatinného ložiska na západním okraji 

obce Mělnická Vrutice v údolní nivě Pšovky. Území černav (slatin) je natolik vzácné, že bylo zahrnuto 

do evropské sítě chráněných lokalit - NATURA 2000, konkrétně do Evropsky významné lokality 

Kokořínsko. PR se nachází v oblasti odvodnění křídových sedimentů rajonu 4521. Hladina podzemní 

vody je zde výrazně ovlivněna čerpáním z vodárenských vrtů v Řepínském dole. Podrobně tuto 

problematiku zpracoval Patzelt et al (2015). 

Reliéf území je velmi plochý - v západní části převládají slatiny a mokřadní louky, východní část je 

spíše lesnatá. Geologickým podkladem jsou křídové slíny a pískovce obohacené vápníkem, na ně 

nasedají další sedimenty, z nichž převládají zejména vápnité slatiny. Jde o prameništní rašeliniště 

zásobované vodou s vysokým obsahem vápenatých iontů a řadou minerálních částic. V současné době 

jsou tyto prameny z okolí rezervace používány jako zdroj pitné vody pro část Středočeského kraje. 

Hladina podzemní vody v průběhu roku výrazně kolísá - celé území je v současnosti ohroženo 

chronickým vysycháváním.  

Na slatiny na vyvýšeninách navazují bezkolencové louky a suché trávníky. V porostech dominuje 

bezkolenec modrý a další traviny jako metlice trsnatá (Deschampsia cespitosa) nebo kostřava luční 

(Festuca pratensis). V nivě Pšovky se dále vyskytují kvalitní porosty pcháčových luk, které bývají 

vytlačovány rákosem obecným (Phragmites australis). Z důvodu zabránění expanze rákosu se dnes 

vybrané nejcennější lokality každoročně pravidelně kosí. Pravděpodobně nejzajímavější rostlinou je tu 

tučnice obecná (Pinguicula vulgaris). Tato drobná rostlina ve tvaru hvězdy je jedna z našich 

masožravých rostlin. Na svých listech má trávicí žlázky obsahující lepkavý sekret s trávicími enzymy, 

na který chytá drobný hmyz. Listy se po usednutí hmyzu na okrajích svinou a uvězní tak svoji oběť a 

následně začne vlastní trávení. Rostlina není konkurenčně silná (bývá vytlačována ostatními druhy), 

proto pro svůj růst potřebuje otevřené nebo narušené prostory - okraje malých tůněk, přirozené terénní 

deprese nebo okraje vodních příkopů. Na území rezervace rostou i další chráněné druhy rostlin jako 

např. vstavač vojenský (Orchis militaris), prstnatec májový (Dactylorhiza majalis) nebo kruštík 

bahenní (Epipactis palustris). 

 

 

Obrázek 8-9 Polabská černava je unikátní lokalitou společenstev vápnitých slatin (Foto: Hana Urbanová, 

http://www.cittadella.cz). 
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Mokřadní plochy v rezervaci hostí řadu významných a v mnoha případech i vzácných druhů 

živočichů. Typickými obyvateli podmáčených ploch jsou obojživelníci. Na území rezervace se můžete 

setkat s ropuchou obecnou (Bufo bufo), skokanem hnědým (Rana temporaria) a skokanem štíhlým 

(Rana dalmatina). Pro podporu výskytu obojživelníků jsou v chráněném území vytvářeny drobné 

tůňky. 

V rezervaci byl v roce 2000 proveden průzkum výskytu motýlů. Byly zde nalezeny velmi vzácné 

druhy, které jsou zpravidla vázány na cenná mokřadní společenstva rostlin. Malý motýl drobník 

krvavcový (Stigmella sanguisorbae) má na Polabské černavě jediný doložený výskyt v celé České 

republice! 

Přestože je rezervace poměrně malá, můžete zde pozorovat mnoho druhů ptáků. Rákosiny podél 

strouhy využívají k hnízdění rákosníci. Jsou to pěvci velikosti skřivana, které můžete vidět a slyšet, jak 

vrzavě zpívají na stéblech rákosu. Hnízdí zde 3 druhy - rákosník obecný (Acrocephalus scirpaceus), 

rákosník proužkovaný (Acrocephalus schoenobaeus) a rákosník zpěvný (Acrocephalus palustris). Na 

strouhách je vzácně pozorována drobná kachna čírka modrá (Anas querquedula), která patří mezi silně 

ohrožené druhy. 

(http://www.cittadella.cz) 

 

HLUCHOV 

Poměrně zajímavý fragment lužního lesa můžete nalézt v okrese Praha-východ mezi městy Brandýs 

nad Labem a Stará Boleslav. Ten byl v roce 1995 vyhlášen jako zvláště chráněné území v kategorii 

přírodní památka. 

Přestože je území kvůli své poloze pod silným tlakem jak veřejnosti (zvýšená návštěvnost, drobný 

odpad), tak různých investičních záměrů vztahujících se k provozu města, zachovala se zde poměrně 

typická společenstva lužních lesů údolních niv velkých toků. 

Ve stromovém patře jsou nejvýraznější věkovité duby letní (Quercus robur), zejména ve východní 

starší části mající pralesovitý charakter. Dále jsou zastoupeny jilmy (Ulmus laevis a Ulmus minor), 

jasan ztepilý (Fraxinus excelsior), lípa malolistá (Tilia cordata), javor mléč (Acer campestre), topoly 

(Populus nigra a Populus alba) a další. 

 

 

Obrázek 8-10 Tůň nacházející se severně od PP Hluchov (Foto: Pavla Halamová, CC BY-SA 4.0). 

 

http://www.cittadella.cz/
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V bylinném podrostu je bohatě vyvinut jarní aspekt se sasankou pryskyřníkovitou (Anemone 

ranunculoides), dymnivkou dutou (Corydalis cava), křivatcem žlutým (Gagea lutea), česnekem 

medvědím (Allium ursinum), orsejem jarním (Ficaria bulbifera) nebo sasankou hajní (Anemone 

nemorosa). 

Součástí chráněného území (resp. jeho ochranného pásma) je také mrtvé labské rameno, v jehož 

litorálním pásmu je možné najít některé zajímavější druhy, jako šmel okoličnatý (Butomus umbellatus) 

nebo kamyšník přímořský (Bolboschoenus maritimus s. l.). Nesporně nejatraktivnější je zde v době 

květu populace stulíku žlutého (Nuphar lutea). 

(http://botany.cz) 

 

ČERNÝ OREL 

PP a EVL Černý orel je přírodní památka ev. č. 59 na katastrálních územích Káraný (Okres Praha-

východ), Otradovice a Sojovice v okrese Mladá Boleslav. Poprvé vyhlášena v roce 1933 

Ministerstvem školství a národní osvěty. Nově vyhlášena Nařízením Středočeského kraje č. 4/2013 ze 

dne 15. dubna 2013. Správa AOPK Praha. Území je též stejnojmennou evropsky významnou lokalitou 

CZ0214004. 

Hlavním motivem bylo hnízdění mandelíka hajního ve starých doupných dubech a borovicích. V 

současné době, kdy výskyt mandelíka nebyl zaznamenán, je důvodem ochrany celý přírodě blízký 

ekosystém typické kyselé doubravy na štěrkopískové terase. 

Geologickým podkladem jsou svrchnokřídové horniny překryté mladopleistocenními štěrkopískovými 

terasami. Terén je rovinatý. Půdy jsou písčité až štěrkovité, typem oligobazické hnědé lesní půdy s 

tendencí k podzolizaci. 

 

 

Obrázek 8-11 Modrásek bahenní (Maculinea nausithous; Foto: http://motyli.kolas.cz). 

http://botany.cz/
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Chudé dubohabřiny se vyskytují v unikátním polabském vývoji, v porostech sice chybí většina 

hájových druhů, zato se vedle dominantní lipnice hajní (Poa nemoralis) objevuje bezkolenec 

(Molinia) a bělozářka větevnatá (Anthericum ramosum), ve stromovém patře lípa srdčitá (Tilia 

cordata). Nejcennější porosty chudých dubohabřin jsou chráněny v PR Černý orel. Luční společenstva 

jsou díky pravidelné údržbě dobře zachována, vedle typických psárkových luk jsou významné 

ovsíkové louky, z nichž některé mají charakter předintenzivních Potentillo-Festucetum se svízelem 

severním (Galium boreale) a smldníkem oleškovitým (Peucedanum oreoselinum). Lokalita je 

zajímavá i ze zoologického hlediska, v tůňkách na území PR se rozmnožují ohrožení obojživelníci a v 

zachovalých lesních porostech prosperují bohatá teplomilná hmyzí společenstva. Na nivních loukách 

se vyskytuje modrásek bahenní (Maculinea nausithous). 

Od doby vyhlášení jsou lesní porosty ponechány v podstatě samovolnému vývoji. Vyšší podíl 

borovice je možno přičíst lesnímu hospodaření v minulosti. Duby jsou v posledních letech ohrožovány 

hmyzími kalamitami (obaleč dubový) a grafiózou. 

(http://www.nature.cz, http://www.benatky.cz) 

 

PÍSČINA U TUHANĚ 

Přírodní památka a EVL Písčina u Tuhaně se nachází při kraji obce Tuhaň, přibližně 7 km 

jihovýchodně od okresního města Mělník, ve Středočeském kraji. V letech 1994–2005 byla vyhlášena 

jako přechodně chráněná plocha, statut zvláště chráněného území požívá od července roku 2007. 

Vzhledem k mimořádně zachovalým společenstvům písčin je součástí návrhu na evropsky významnou 

lokalitu. 

První zmínka o písečném přesypu u Tuhaně pochází z konce 19. století, kdy byl odtud uváděn dnes již 

kriticky ohrožený sinokvět chrpovitý (Jurinea cyanoides; poslední údaje o jeho výskytu pocházejí 

ještě ze začátku 80. let 20. století). Území se nechvalně proslavilo také jako místo k dlouhodobému 

ukládání komunálního odpadu, informace o zdejší skládce pocházejí minimálně z přelomu 70. a 80. let 

20. století. V roce 1990 byla provedena „asanace“ skládky, přičemž byl shrnut vegetační kryt radlicí a 

zarovnán povrch i na sousední ploše písečného přesypu a částečně i zahrnut zeminou (tehdy zde ještě 

byly zastoupeny i velké plochy volného písku). Po tomto zákroku je odtud uváděna řada výhradně 

ruderálních druhů. Ani pozdější osud této lokalitě nepřál, v roce 1993 byla část lokality poškozena 

složením hromady chlévské mrvy, která byla v brzké době odstraněna. V roce 1994 byla celá plocha 

oplocena a navržena k vyhlášení jako přechodně chráněná plocha. Na jaře 2007 byly na místech nově 

vyhlášovaného chráněného území vytvořeny tři plochy, na nichž byl pod patronací Agentury ochrany 

přírody a krajiny ČR proveden jeho záchranný výsev. 

 

Obrázek 8-12 Písčina u Tuhaně (Foto: Dezidor, CC BY-SA 3.0). 
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Současná vegetace přírodní památky Písčina u Tuhaně je do velké míry ovlivněna samotným 

historickým vývojem území. Vlastní (a dnes oplocená) plocha přírodní památky vznikla 

pravděpodobně odkrytím původního zbytku písečného přesypu Labe, a to příležitostnou drobnou 

těžbou písku. Přes některé nevhodně provedené zásahy (skládkování, navezení hnoje), představuje 

plocha mimořádně zachovalé společenstvo mezernatých trávníků písčin, jejichž charakter v 

nejcennější centrální části území (a roztroušeně i v okrajových plochách) určují paličkovec šedavý 

(Corynephorus canescens), šťovík menší tenkolistý (Rumex acetosella subsp. tenuifolius), pelyněk 

ladní (Artemisia campestris) a vzácně i jitrocel písečný (Plantago arenaria). 

(http://botany.cz, http://www.casopis.ochranaprirody.cz) 

 

PÍSČINA U BYŠIČEK 

Lokalita EVL se nachází 0,5 km SV od sousoší Svatého Václava při železniční trati mezi 

Čelákovicemi a Lysou nad Labem, SZ od osady Byšičky. Podloží je tvořeno druhohorními sedimenty 

České tabule, které jsou překryty čtvrtohorními pleistocenními náplavy řeky Labe a mladšími písčito-

hlinitými sedimenty. Území je součástí celku Středolabská tabule, podcelku Mělnická kotlina a okrsku 

Staroboleslavská kotlina. Půdním podkladem je místy vátý písek pleistocenního stáří, původem ze 

štěrkopískových náplavů řeky Labe s mělkou vrstvou regozemě. Písčiny u Byšiček představuje velice 

kvalitní, dobře zachovalou ukázku trávníků písčin na s výskytem vzácných druhů. 

(http://www.nature.cz) 

 

 

Obrázek 8-13 Otevřené trávníky vátých písků s paličkovcem šedavým (Foto: Jiří Procházka, 

http://www.botanickafotogalerie.cz). 

 

ZÁMECKÝ PARK LIBLICE 

Horninové podloží PP a EVL budují jemnozrnné turonské slínovce až vápnité jílovce České křídové 

pánve, na kterých se v depresích vytvořila vrstva vápnitých slatin. Park se rozkládá v Mělnickém 

úvalu, úzké ploché depresi omezené Turbovickým hřbetem a patou Jizerské tabule v nadmořské výšce 

http://botany.cz/
http://www.casopis.ochranaprirody.cz/
http://www.nature.cz/
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okolo 180 m n. m. Na většině plochy území převládají tmavé úrodné slatinné půdy, černice. V ploché 

nivě Košáteckého potoka protékajícího napříč Mělnickým úvalem se v minulosti rozkládaly rozlehlé 

slatinné louky, z nichž dodnes zbyly pouze nepatrné relikty. Samotná lokalita je druhově bohatá 

slatinná louka s významným zastoupením vstavačovitých, obklopená bývalým zámeckým parkem s 

charakterem tvrdého luhu. 

 

 

Obrázek 8-14 PP Zámecký park Liblice (Foto: Martin Veselka, CC BY-SA 4.0). 

 

Lokalita je známa především jako refugium vzácných a ohrožených rostlinných druhů. Z 

orchidejovitých zde roste vstavač vojenský (Orchis militaris), v. bahenní (O. palustris), prstnatec 

pleťový (Dactylorhiza incarnata), p. májový (D. majalis), kruštík bahenní (Epipactis palustris) a 

pětiprstka žežulník (Gymnadenia conopsea). Z dalších ohrožených druhů se vyskytují: hadilka obecná 

(Ophioglossum vulgatum), kostival český (Symphytum bohemicum), kosatec sibiřský (Iris sibirica) a 

ožanka čpavá (Teucrium scordium). Zoologický průzkum provedený v souvislosti s přípravou plánu 

péče o EVL z roku 2010 prokázal výskyt některých vzácnějších druhů živočichů - z obojživelníků 

například skokan štíhlý (Rana dalmatina) a s. skřehotavý (R. ridibunda), z ptáků například strakapoud 

prostřední (Dendrocopos medius) a datel černý (Dryocopus martius), krahujec obecný (Accipiter 

nisus), sýček obecný (Anthene noctua), holub doupňák (Columba oenas), z netopýrů netopýr parkový 

(Pipistrellus nathusii). 

(http://www.nature.cz) 

 

LIPOVKA – GRADO 

Předmětem ochrany PP je zachovalý původní polabský lužní les, zachování vlhkých luk, mokřadů a 

vodní plochy Grado ve východní části, spolu se zachováním vzácných a ohrožených druhů živočichů, 

rostlin a hub, dále pak typického krajinného rázu polabského luhu. Zrušeno nařízením Středočeského 

kraje č. 13/2014 ze dne 11. 8. 2014, o zřízení přírodní rezervace Káraný – Hrbáčkovy tůně. 

(http://drusop.nature.cz) 

 

http://www.nature.cz/
http://drusop.nature.cz/
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KÁRANÝ - HRBÁČKOVY TŮNĚ 

 

Obrázek 8-15 Hrbáčkovy tůně (Foto: Petr Vilgus, CC BY-SA 3.0). 

 

Předmětem ochrany PR a EVL jsou smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy; 

přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition; nivní louky 

říčních údolí svazu Cnidion dubii; extenzivní sečené louky nížin až podhůří; zásaditá slatiniště; 

dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum; smíšené lužní lesy s dubem letním, jilmem vazem, jilmem 

habrolistým, jasanem ztepilým nebo jasanem úzkolistým podél velkých řek atlantské a středoevropské 

provincie; lokalita čolka velkého a roháče obecného. 

Stejně jako v případě Mydlovarského luhu se jedná o lesní rezervaci lužních lesů podél pravého břehu 

řeky Labe se zbytky slepých ramen - tůní zvaných Kozí chlup, Byšická, Homolka a Václavka (ve 

směru od Byšiček). Rezervace se nachází v těsné blízkosti obce Byšičky a spojuje okresy Nymburk a 

Praha-východ. Nadmořská výška území je 171-175 m n. m. 

Ochrana území spočívá v zachování systému starých odstavených labských meandrů v různém stupni 

zazemnění s břehovými porosty, přilehlými rákosinami, vrbinami a bažinnými olšinami. Rezervace 

byla zřízena pro sledování problémů zarůstání a zazemňování slepého ramene. Pojmenována byla po 

doc. Dr. J. Hrbáčkovi, DrSc., který zde po roce 1945 prováděl hydrobiologické výzkumy v rámci 

mezinárodního programu Člověk a biosféra. 

Geologický podklad rezervace tvoří křídové horniny turonu České křídové tabule, především slíny. 

Tyto jsou překryté čtvrtohorními labskými nánosy (štěrky, štěrkopísky). V bezprostředním okolí se 

uplatňují čtvrtohorní nánosy jemných štěrkopísků a povodňových hlín. Ukládání náplavů probíhalo 

nepřetržitě až do regulace Labe. Na čtvrtohorní nánosy dále navazují svrchně pleistocénní říční písky. 

Z pedologického hlediska jsou zde zastoupeny nivní půdy typu vega, glej a hnilokalové a slatinné 

výplně starých ramen. 

Území bylo až do regulace Labe v jeho přímém vlivu. Regulací byly omezeny povodně a byl 

významně narušen hydroekologický režim lužních porostů. Slepá ramena a tůně se stejně jako v PR 

Vrť postupně zazemňují a klesá druhová diverzita. 

Přírodní rezervaci Hrbáčkovy tůně tvoří z největší části přirozené eutrofní nádrže s vegetací typu 

Magnopotamion nebo Hydrocharion, smíšené lužní lesy s dubem letním podél velkých řek atlantské a 

středoevropské provenience (Ulmenion minoris) a dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum. 
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Rezervace je útočištěm stulíku žlutého (Nuphar luteum), kosatce žlutého (Iris pseudacorus), žebrtaky 

bahenní (Hottonia palustris), šmelu okoličnatého (Butomus umbellatus) a žabníku jitrocelového 

(Alisma plantago-aquatica). Z ptáků zde nalezneme bukače velkého (Botaurus stellaris), bukáčka 

malého (Ixobychus minutus), chřástala polního (Crex crex) i dravého motáka pochopa (Circus 

aeruginosus). Drobné ptactvo je zastoupeno moudivláčkem lužním (Remiz pendulinus), ledňáčkem 

říčním (Alcedo atthis), třemi druhy cvrčilek (Locustella) a rákosníkem velkým (Acrocephalus 

arundinaceus). Bohaté zastoupení mají obratlovci, hmyz a samozřejmě obojživelníci včetně čolka 

velkého (Triturus cristatus). 

Pro rezervaci je v nadcházející době důležité správné hospodaření na okolních lesních pozemcích, 

omezování nadměrně rostoucí vodní vegetace a omezení negativního vlivu rekreantů. Zvláštní 

kapitolou péče o území bude spolupráce s rybářskými organizacemi. 

(Ing. Stanislav Svoboda - https://mestolysa.cz, http://drusop.nature.cz) 

 

MYDLOVARSKÝ LUH 

Přírodní rezervace a EVL Mydlovarský luh je jedním z posledních velkých zachovalých komplexů 

lesa v Polabí - v úseku mezi komplexem luhů  kolínsko-poděbradských a nad Mělníkem. Svojí 

rozlehlostí představuje pro řadu rostlinných a živočišných druhů v této jinak hospodářsky využívané 

krajině možnost jediné, ale i trvalé existence. Celá přírodní rezervace se nachází v regionálním 

biocentru č. 349 - Niva Labe u Semic a Ostré. Řekou Labe, která vymezuje jižní hranici rezervace, 

prochází nadregionální biokoridor. 

 

 

Obrázek 8-16 Letecký snímek lokality Mydlovarský luh (Foto: Zdeněk Fiedler, CC BY-SA 3.0). 

http://drusop.nature.cz/
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Chráněné území je situováno v oblouku Labe na jeho pravém břehu mezi Kostomlaty nad Labem a 

Ostrou. Jižní hranici rezervace tvoří upravený břeh Labe, ostatní hranici od východu k západu tvoří 

přibližně Farský potok. Celé území rezervace je tvořeno rovinatými terasami  v soustavě mrtvých 

labských ramen. Nadmořská výška je v rozmezí 178-188 m n. m. Průměrná roční teplota se pohybuje 

kolem 9 
o
C, je to nejvyšší hodnota v Čechách. 

Horninovým podložím jsou křídové sedimenty cenomanského stáří, překryté náplavy Labe a jeho 

přítoků. Půdním typem je červenohnědá fluvizem s plochami glejů a organozemí. Půdy jsou 

hlinitopísčité až jílovitohlinité, převážně čerstvě vlhké s hladinou pohyblivé podzemní vody kolísající 

během vegetačního období. V jarním období a při velkých povodních dochází k zaplavení vodou jen 

na omezené části území. 

Zásadní vliv na toto území ale měla regulace Labe, jedna z rozsáhlejších regulací byla ukončena v roce 

1928, a dále výstavba stavidlových jezů na Farském potoce, čímž došlo k umrtvení přirozené 

dynamiky Labe i Farského potoka. Koryto Labe je stabilní, nedochází k posunům v toku, nevznikají 

další ramena, současná se zazemňují. 

V komplexu lužního lesa přírodní rezervace Mydlovarský luh se nacházejí tůně (podle směru toku 

Farského potoka): Novákova tůň, Žitina, Králíček, Bezednice, Buda. Plošně nejrozsáhlejší Žitina byla 

v letech 2003-2004 nákladem 6,66 mil. Kč odbahněna. Na tůni Žitina je v částečně vyvinutých 

břehových porostech vtroušen puškvorec obecný. Tůň Bezednice je v létě zcela porostlá okřehkem, 

oproti ní je tůň Buda pokryta stulíkem. 

Všechny výše uvedené tůně jsou součástí potoka Vlkava (v tomto úseku zvané Farský potok). Potok 

pramení v Ledcích ve výšce 255 m n. m. a ústí do Labe pod jezem v Kostomlatech jako pravostranný 

přítok ve výšce 178 m n. m. Jeho spád je tedy 77 m. Plocha povodí je 237 km
2 
, délka toku je 35,6 km 

a průměrný průtok v ústí je 0,61 m
3
 /s. 

Předmětem ochrany jsou tvz. polabiny (ekosystém labské nivy), v určitém sukcesním stadiu tj. slepá a 

odstavená ramena starého toku Labe ve stupni zazemnění od volné vodní hladiny (potok, tůně) až po 

již uzavřené plochy, které jsou využívány jako kosené louky nebo byly zalesněny v minulosti. 

S přibývajícím počtem druhů rostlin a živočichů v Červeném seznamu nabývá toto území na významu 

i z hlediska ochrany biotopů. Ke kruštíku polabskému a ladoňky přibyly další druhy - sněženka 

podsněžník, bledule jarní, slavík obecný, ledňáček říční, cvrčilka zelená, rosnička zelená, svinutec 

kruhovitý. 

Přírodní rezervaci tvoří téměř ze 75 % jilmová doubrava (Querco-Ulmetum), v menší míře lipová 

dubohabřina (Tilio-carpinetum). Významnou část rezervace tvoří také luční porosty, které nalezneme 

na loukách - Kopanina, Lánská louka, V jezeří, Bílá a Podřepov. Zde jsou nejvíce zastoupeny 

mezofilní ovsíkové louky (Arrhenatherion elatioris), rákosiny eutrofních stojatých vod (Phragmition 

communis). V menším množství se zde setkáme s makrofytní vegetací přirozeně eutrofních vod 

(Lemnion minoris, Nymphaeion albae), mokřadními olšinami (Carici elongatae-Alnetum) nebo 

aluviálními psárkovými loukami (Alopecurion pratensis). Ze stromového patra je zde nejvíce 

zastoupen dub 63 %, jasan ztepilý 12 %, lípa srdčitá 9 % a topol černý 6 %. Pro mimořádnou velikost 

byly v roce 2004 vyhlášeny v rezervaci 4 duby za památné stromy. 

Mydlovarský luh je domovem pro sněženku předjarní (Galanthus nivalis), bleduli jarní (Leucojum 

vernum), kruštík polabský (Epipactis albensis), ladoňku vídeňskou (Scilla vindobonensis). Ze 

živočichů se zde setkáte s rosničkou zelenou (Hyla arborea), ledňáčkem říčním (Alcedo atthis), 

slavíkem obecným (Luscinia megarhynchos),  čápem bílým (Ciconia ciconia), užovkou obojkovou 

(Natrix natrix) a moudivláčkem lužním (Remiz pendulinus). 
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K historickému vývoji území je možné dodat, že rozsáhlé zásahy do polabských niv jsou spojeny 

především s kácením lužních lesů ve středověku, kdy byly objeveny stříbrné rudy na Kaňku u Kutné 

Hory. Začátkem 16. století byly lužní lesy v Polabí již vykácené. Zůstaly pouze lesy v královských 

honitbách a na nepřístupných labských ostrovech. To způsobilo, že v roce 1754 musela císařovna 

Marie Terezie vydat patent omezující těžbu dřeva na nezbytné minimum. 

Velký vliv na krajinu v Polabí mělo také zemědělství, a to odlesňováním a vysoušením mokřadů ve 

středověku. V současnosti se na území rezervace obhospodařují pouze louky. 

Zajímavostí porostů rezervace Mydlovarského luhu jsou porosty slavonského dubu (Quercus robur 

forma slavonica Gayer) pocházející z oblasti bývalé Jugoslávie - Slavonie. Jeho plošný podíl je zde 

21 % a nachází se ve věku 140-147 let. Někteří jedinci však dosahují úctyhodných 34 m. Upoutají 

hned na první pohled svojí rovností kmene vysoko do koruny stromu. Většina těchto porostů je uznána 

jako zdroj reprodukčního materiálu. Raší později než domácí dub letní, a díky tomu uniká pozdním 

jarním mrazíkům v době květu a také chronickému poškození žírem obaleče dubového. 

(Ing. Stanislav Svoboda - https://mestolysa.cz) 

 

LABE – LIBĚCHOV 

EVL Labe – Liběchov je velký zahloubený a málo proudný tok řeky, levý břeh je rovinatý, pravý 

členitější, s větším převýšením. Jedná se o dolní tok Labe, jehož koryto je silně ovlivněno lidskou 

činností. Část území (zejména pravý břeh) se nachází v intravilánu města Mělník. Pravý břeh Labe je 

od soutoku s Vltavou až po mělnické loděnice úplně přemodelován, často tvořen jen betonovými zdmi 

a hrazením. Levý břeh Labe je také pozměněný, zpevněný kamenným záhozem, nicméně jsou zde 

vytvořené pobřežní tišiny a slepá ramena s litorálními porosty. V úseku Labe vymezeném jako EVL se 

nachází jeden ostrov. Podloží tvoří mezozoické vápnité, slínité a kaolinické pískovce, slínité 

prachovce, písčité slínovce a vápence. Půdní pokryv fluvizem typická. 

 

 

Obrázek 8-17 Labe u plavební komory Dolní Beřkovice. (Foto: mapy.cz). 

 

Předmětem ochrany j hořavka duhová (Rhodeus sericeus amarus). Hořavka obývá především stojaté 

či pomalu proudící vody nižších poloh, jako jsou některé rybníky, poloprůtočná a mrtvá ramena, 

zátoky řek a zavodňovací kanály, a to často lokálně v hojném počtu. Aktuální stav hořavky duhové byl 

zjišťován v rámci monitoringu v říjnu 2014. Při tomto průzkumu nebyla přítomnost hořavky duhové 
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ve zjišťovaném profilu potvrzena. Vzhledem k hojnému výskytu hořavky duhové v Hořínském kanálu 

a dále po proudu Labe v Roudnici nad Labem je výskyt hořavky v úseku EVL Labe – Liběchov stále 

vysoce pravděpodobný. 

(http://strednicechy.ochranaprirody.cz) 

 

ÚPOR – ČERNÍNOVSKO 

Rozsáhlý lužní komplex PR A EVL na soutoku Vltavy a Labe. Na starších pleistocénních 

štěrkopískových sedimentech se během holocénu usadily nivní hlíny a písky. Na dnech odstavených 

meandrů sedimentují hnilokaly. V závislosti na vzdálenosti od současného koryta toku a intenzitě 

zaplavování se vyvíjejí nivní půdy rozdílné vyspělosti. Komplex leží v Mělnickém úvalu v průměrné 

nadmořské výšce 159 m. Ze sv. je niva ostře ohraničena Turbovickým hřbetem, naopak jv. okraj nivy 

je mírný se zbytky terasovitě uspořádaných pleistocénních teras. V místě soutoku dosahuje holocénní 

niva šíře až 3,5 km. Na celém území se vyskytují nivní půdy v různém stádiu vývinu, v některých 

případech se zvýšeným podílem písčité složky, v zazemněných ramenech organozemě. 

Niva Labe pod soutokem s Vltavou získává zcela jinou tvář, díky snížení spádové křivky v předpolí 

hradby Českého středohoří tok výrazně ztrácí svou meandrovitost a tím pádem se snižuje šířka 

recentní nivy. Lužní komplex na soutoku je posledním velkým luhem na Labi na území naší republiky. 

Jakoby jednotvárný reliéf je při pohledu zblízka velice členitý, kromě slepých ramen v různém stupni 

zazemnění se v nivě vyskytují dlouhé zvlněné deprese a mezilehlé hřbítky, tzv. hrůdy. Všechny tyto 

okolnosti se zásadně podílejí na diverzitě jak lesních, tak lučních společenstev. Významným zásahem 

do přírodního charakteru nivy byla regulace Labe na počátku 20. století, vodní poměry byly závažně 

ovlivněny výstavbou velkého jezu v Obříství.  

 

 

Obrázek 8-18 Černínovsko. (Foto: Václav Hanzlík, http://www.biolib.cz). 

 

Většinu plochy území tvoří les, konkrétně tvrdý luh. Esteticky velmi působivý je jarní aspekt bylin. 

Lokalita je proslulá zejména rozsáhlou populací sněženky podsněžníku (Galanthus nivalis), která 

kvete v únoru a v březnu. Později v dubnu v bylinném patře převládne dymnivka dutá (Corydalis 

http://strednicechy.ochranaprirody.cz/
http://www.biolib.cz/
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cava) spolu s plicníkem tmavým (Pulmonaria obscura), sasankou hajní (Anemone nemorosa), a s. 

pryskyřníkovitou (A. ranunculoides), orsejem jarním (Ficaria bulbifera) a dalšími druhy. 

Na mokrých místech v okolí slepých ramen se vyskytují i měkké luhy, avšak celkově, především díky 

zahloubení hladiny podzemní vody, zaujímají jen malou rozlohu. Bohatá je vodní vegetace tůní a 

slepých ramen. Vyskytují se zde různé rdesty (Potamogeton spp.), voďanka žabí (Hydrocharis 

morsus-ranae) a nápadný stulík žlutý (Nuphar lutea). Během roku hladina vody v tůních kolísá; po 

jejím poklesu se na obnažených plochách vyskytuje vegetace bahnitých náplavů. 

Specifickým, často však neprávem opomíjeným biotopem jsou bylinné lemy nížinných řek. Vytvořeny 

jsou mj. podél levého břehu Labe, kde se v nich vyskytuje silně ohrožený starček poříční (Senecio 

fluviatilis). V území se vyskytují také luční biotopy. Jedná se zejména o ovsíkové louky s přechody do 

psárkových (a bezkolencových) luk. Zachovalé ovsíkové louky se vyskytují zejména v okolí meandrů 

SZ-S obce Obříství na levém břehu Labe. Nejhodnotnější luční komplex je chráněn v nové přírodní 

rezervaci Kelské louky (vyhlášeno v roce 2002) na pravém břehu Labe. Právě odsud byla popsána 

asociace Pseudolysimachio longifoliae-Alopecuretum s početným výskytem rozrazilu dlouholistého 

(Pseudolysimachion longifolium), hodnocená jako středočeský představitel záplavových 

subkontinentálních luk svazu Cnidion venosi. V tomto lučním komplexu se kromě již zmíněného 

rozrazilu vyskytují další ohrožené rostlinné druhy, např. hrachor bahenní (Lathyrus palustris), jarva 

žilnatá (Cnidium dubium), srpice barvířská (Serratula tinctoria), ptačinec bahenní (Stellaria palustris). 

(http://www.nature.cz) 

 

VELTRUSY 

Lokalita EVL se nachází na s. okraji Veltrus, 3 km s. od Kralup n. Vltavou. Slabě rozčleněný 

denudační reliéf s rozsáhlými plošinami, Jedná se o pliocénní a pleistocénní říční písky, štěrky a 

jílovce, proterozoické břidlice, drob se sprašovými překryvy. V území se vytvořily především 

fluvizemě typické.  

 

 

Obrázek 8-19 Pohled na zámecký park od chrámu přátel venkova a zahrad ve Veltrusech. (Foto: Patrik Paprika, 

CC BY-SA 3.0). 

http://www.nature.cz/
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Zámecký park anglického typu využívá v rozsáhlé míře přirozené lužní porosty, doplněné výsadbami 

dubů a pravidelně sečenými značně kulturními lučními plochami, solitéry a aleje dubů, lip a vrb. Park 

byl výrazně narušen povodní v roce 2002; poté následovalo masivní ošetření poškozených dřevin. 

Významná entomologická lokalita, refugium xylofágních druhů - páchníka hnědého (Osmoderma 

eremita) a roháče obecného (Lucanus cervus). Odstraňování starého dřeva, umírajících stromů, 

asanační práce apod., místy prováděné, však jejich výskyt mohou ohrozit. Podobně jako případná 

aplikace pesticidů.  

(http://www.nature.cz) 

 

SLATINNÁ LOUKA U VELENKY 

Národní přírodní památka a EVL Slatinná louka u Velenky byla vyhlášena v roce 1972 k ochraně 

zbytků typických polabských luk s význačnými společenstvy a vzácnými druhy rostlin. Území je 

rovněž stejnojmennou evropsky významnou lokalitou. Najdeme jej ve Středočeském kraji, na 

západním okraji osady Kersko, v nadmořské výšce 187 metrů. Má plochý reliéf a protáhlý tvar ve 

směru sever – jih. Lokalita je odvodňována Velenským potokem a bezejmenným pravostranným 

přítokem Kounického potoka do Labe. Hydrologické poměry byly narušeny v roce 1989 

prohloubením kanálů odvodňujících sousední zemědělské pozemky. Jeden z těchto kanálů vede po 

západní hranici NPP. 

Geologickým podkladem jsou křídové sedimenty cenomanského stáří, které jsou převrstveny 

kvartérními sedimenty řeky Labe a humolity. Jako půdy jsou vyvinuty slatinné organozemě. Louka má 

mírně členitý mikroreliéf s mikroelevacemi do 50 cm. Makroklimaticky lokalita spadá do nejteplejší 

části Polabí. 

 

 

Obr. 8-20. Slatinná louka u Velenky (foto: Zdeněk Patzelt, http://www.cittadella.cz). 

 

Převážnou část chráněného území zaujímá druhově velmi bohatý luční porost s výskytem několika 

zvláště chráněných druhů rostlin a dalších druhů uvedených v červeném seznamu, který má v 

současnosti, v důsledku odvodnění, spíše charakter střídavě vlhkých bezkolencových luk, v nichž 

přežívají některé prvky slatin. Významný je především výskyt dvou evropsky významných a zároveň 

kriticky ohrožených druhů: pro lněnku bezlistennou (Thesium ebracteatum) je NPP jedinou známou 

http://www.nature.cz/
http://www.cittadella.cz/
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lokalitou výskytu v České republice, pro mečík bahenní (Gladiolus palustris) jedinou lokalitou v 

Čechách a v rámci České republiky se jedná o nejpočetnější populaci druhu (na Moravě má druh dvě 

širší lokality, početnost populací je však podstatně nižší). Slatinný charakter je patrný především v 

časně jarním období, kdy bohatá populace kvetoucí pěchavy slatinné (Sesleria uliginosa) není překryta 

mohutnějšími travinami. Z původně početněji zastoupených vstavačovitých do současné doby v území 

přežily: vstavač kukačka (Orchis morio), pětiprstka žežulník (Gymnadenia conopsea) a vemeník 

zelenavý (Platanthera chlorantha). Z dalších chráněných druhů zde roste například několik trsů 

kosatce sibiřského (Iris sibirica). Těžiště jeho výskytu však leží mimo NPP, v ochranném pásmu. Za 

pozornost stojí bohatá populace lučního typu hvozdíku pyšného (Dianthus superbus). Z dalších, dnes 

již řídce se vyskytujících druhů rostlin lze jmenovat například zvonek klubkatý (Campanula 

glomerata), kamýšek obecný (Scirpoides holoschoenus), mochnu bílou (Potentilla alba) nebo 

černohlávek velkokvětý (Prunella grandiflora).  

Ze zoologického hlediska má vzhledem k malé rozloze lokality význam jen fauna bezobratlých, 

přičemž zkoumány byly pouze vybrané skupiny. Asi nejvýznamnějším objevem byl nález svinky 

Armadillidium zenckeri, ve třech exemplářích. Spolu se souběžným zjištěním v NPP V jezírkách se 

jedná o první nálezy tohoto druhu v Čechách. 

NPP Slatinná louka u Velenky je fragmentem původně rozsáhlejších polabských slatinných luk, které 

byly v minulosti z velké části odvodněny a přeměněny v pole. Vlastní území národní přírodní památky 

bylo pravděpodobně v minulosti v dlouhém časovém horizontu kontinuálně koseno (snad s výjimkou 

let 1963-1973), což je nepochybně jedním z důvodů zachování stávající druhové diverzity. Přesto v 

době vyhlášení bylo území druhově bohatší než v současnosti. Z území je uváděno několik druhů, 

například vstavač bahenní (Orchis palustris), které by zde v současnosti již nenašly vhodné biotopy. K 

ústupu těchto druhů došlo patrně po roce 1989, kdy byl na hranici chráněného území vyhlouben asi 1 

metr hluboký otevřený příkop. 

Intenzivní zemědělské hospodaření, konkrétně pěstování zeleniny, na sousedících pozemcích a s ním 

spojená aplikace hnojiv a pesticidů se v NPP projevuje především ruderalizací vegetace v hraniční 

zóně. Jádro území známky degradace nevykazuje. Chráněné území je podle zřizovacího předpisu 

vymezeno poněkud nedostatečně; pouze na nejhodnotnější části slatinné louky. Navazující mírně sušší 

část s menší koncentrací zvláště chráněných druhů, která nicméně tvoří s územím NPP jeden celek, do 

chráněného území zahrnuta nebyla. Proto by bylo vhodné v následujícím období území v tomto 

rozsahu nově vyhlásit. 

(http://www.cittadella.cz) 

 

KERSKÉ RYBNÍČKY 

Lokalita PP A EVL se nalézá v lesním komplexu mezi obcemi Třebestovice u Sadské a Velenkou v 

okrese Nymburk. Nachází se zde soustava tří mělkých lesních rybníčků v mělkých sníženinách 

rovinatého terénu na nízké terase Labe uspořádaných v linii v severojižním směru (spád vody je z jihu 

na sever), které byly vybudovány v rámci odvodňovací soustavy Kerského lesa. Nadmořská výška se v 

EVL pohybuje v rozmezí 191–199 m n. m.  

Podloží je tvořeno nezpevněnými deluviofluviálními sedimenty kvartéru – hlínou, pískem a křídovými 

kaolinickými pískovci, písčitými slínovci a vápencem. Je zde vyvinuta arenická kambizem. 

Lokalita je významná z hlediska výskytu obojživelníků, a to především čolka velkého (Triturus 

cristatus), jenž zde má jednu z nejvýznamnějších populací ve středních Čechách a je zde předmětem 

http://www.cittadella.cz/
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ochrany. Hojně se vyskytuje ve dvou větších rybníčcích, v nichž nalézá vhodné stanoviště s porosty 

měkkých makrofyt. 

 

 

Obrázek 8-21 Přírodní památka Kerské rybníčky (foto: Jan Fridrich, mapy.cz). 

 (http://strednicechy.ochranaprirody.cz) 

 

KERSKO (PŘÍRODNÍ PARK KERSKO-BORY) 

Část rozlehlého lesního komplexu EVL rozkládajícího se mezi obcí Třebestovice a osadou Kersko. 

Území se nachází v centrální části Středolabské tabule v nadmořské výšce 182–205 m n. m. Jedná se o 

typickou rovinatou krajinu na jih od vlastní nivy Labe, která se mírně zvedá směrem k jihu a 

jihovýchodu. Rozlehlý lesní komplex v rovinaté krajině středního Polabí, který je na několika místech 

lemován pozůstatky dříve hojných střídavě zamokřených slatinných luk. 

  

 

Obrázek 8-22 Kersko (foto: Libor Lamata, mapy.cz). 

 

http://strednicechy.ochranaprirody.cz/
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V lesním komplexu se nachází i několik malých tůní a drobných lesních luk. V jižní části se nachází 

několik mělkých údolíček odvodňovaných sezónními vodotečemi. Horninové podloží tvoří druhohorní 

svrchnokřídové středněturonské slínovce, které jsou překryty drobnozrnnými štěrkopísky nižších 

labských teras a na podmáčených slatinných loukách čtvrtohorními humolity. V lesních porostech se 

střídají pseudoglejové podzoly, pseudoglejové kambizemě a podzolované pseudogleje. V terénních 

sníženinách se nacházejí ostrůvky glejů. Na vyvýšených polohách na JV lokality převažují kambizemě 

arenické. Na nelesních stanovištích se vyvinuly černicové černozemě. 

V lesních porostech jsou hlavním předmětem ochrany rozlehlé reprezentativní porosty 

bezkolencových doubrav. Na zanikajících drobných lesních loukách dodnes přežívají některé ohrožené 

druhy polabských slatinných luk jako hrachor bahenní (Lathyrus palustris), pryšec lesklý (Euphorbia 

lucida), zeměžluč pobřežní (Centaurium littorale), ožanka čpavá (Teucrium scordium), vrba 

rozmarýnolistá (Salix rosmarinifolia), kosatec sibiřský (Iris sibirica), žluťucha žlutá (Thalictrum 

flavum), pěchava slatinná (Sesleria uliginosa), ostřice šupinoplodá (Carex lepidocarpa) či hladýš luční 

(Laserpitium prutenicum). Při lesní cestě ve východní části lokality se velmi vzácně vyskytuje i 

kriticky ohrožená tráva tomkovice vonná (Hierochloe odorata). Lesní porosty jsou také proslulé 

bohatstvím hub, z nichž k nejvzácnějším patří nelupenatá vidlenka tvrdá (Vararia dura) s plodnicemi 

rozlitými na dřevě a lošákovitá pozemní houba lošákovec sametový (Hydnellum spongiosipes). Oba 

uvedené druhy jsou z České republiky známé pouze ze dvou lokalit. Lesní tůně zarůstá chráněná 

žebratka bahenní (Hottonia palustris) a rozmnožuje se v nich řada druhů obojživelníků mj. čolek 

velký (Triturus cristatus), čolek obecný (Triturus vulgaris) nebo skokan štíhlý (Rana dalmatina). 

Lesní komplex je nejvíce ohrožen nevhodným lesním hospodařením, především převodem cenných 

bezkolencových doubrav na náhradní monokultury borovice lesní (Pinus sylvestris) a dubu červeného 

(Quercus rubra), v menší míře i smrku ztepilého (Picea abies). Dalším negativním faktorem je 

vysýchání lesních tůní a pronikání netýkavky malokvěté (Impatiens parviflora) do některých lesních 

porostů. Celé území včetně přiléhajících vlhkých luk je zásadně ohrožováno odvodňováním. Vedle 

vysýchání, jsou luční porosty také ohroženy degradací rostlinných společenstev v případě absence 

kosení, lesní louky nevhodným zalesňováním.    

 

PÍSEČNÝ PŘESYP U PÍST 

 

Obrázek 8-23 Přírodní památka Písečný přesyp u Píst (foto: Milan Bouška, mapy.cz). 

PP Písečný přesyp z pozdního glaciálu (13 000 - 11 000 př.n.l.) vznikl vyvátím z původních 

fluviálních sedimentů. Nepravidelně migrující těleso bylo stabilizováno umělým osázením v období 
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rozvoje zemědělství během 18-19. století. Písky jsou jemně až středně zrnité, přítomna je i prachovitá 

složka (maxima v rozsahu 0,125 – 0,6 mm). Chráněné území je udržováno bez porostu. V širším okolí 

(cca 2 km
2
)se zachovaly nádherné přesypy vysoké až 10 m, většinou porostlé borovým lesem a trávou. 

V těsné blízkosti obce Písty (okres Nymburk) se nachází na ploše 3,7 hektaru jeden z posledních 

dochovaných písečných přesypů ve středním Polabí. Nalézá se v nadmořské výšce 180 až 190 m, za 

chráněné území byla tato lokalita vyhlášena už v roce 1951. 

Tato dosud pohyblivá duna se zde vytvořila během čtvrtohor. Labe, které zde několikrát změnilo své 

řečiště, přineslo do tohoto prostoru značné množství štěrku, štěrkopísku a písku. Geologický podklad 

tvoří vlastně štěrkopísková terasa, ze které byly působením větru vyvanuty nejjemnější částice písku, 

které se na terase nakupily v podobě nánosů vátého písku. 

Z typických pískomilných rostlin se na této lokalitě vyskytuje například paličkovec šedavý 

(Corynephorus canescens), vzácná kostřava písečná (Festuca psammophila), smělek sivý (Koeleria 

glauca), chmerek vytrvalý (Scleranthus perennis), kolenec Morisonův (Spergula morisonii) a možná i 

velmi vzácný kolenec pětimužný (Spergula pentandra) – avšak potvrzení jeho zdejšího výskytu se ani 

nám v posledních letech nepodařilo. V blízkém okolí přesypu najdeme i vřes obecný (Calluna 

vulgaris) a pavinec horský (Jasione montana). Vrchol přesypu a jeho severní svah byl v minulosti 

nevhodně zalesněn, setkáme se tady s řadou druhů dřevin, nejnápadnější jsou porosty borovice lesní 

(Pinus sylvestris), trnovníku akátu (Robinia pseudacacia) i břízy bělokoré (Betula pendula). Lokalita 

je velmi cenná i pro svou mykoflóru. Roste tu například hvězdovka límečková (Geastrum striatum), 

kořenitka nadmutá (Rhizina undulata) nebo vzácná škárka hvězdicovitá (Mycenastrum corium). 

(http://lokality.geology.cz, http://botany.cz) 

 

MILČICE 

 

Obrázek 8-24 Milčice (foto: mapy.cz). 

 

Návrh na vyhlášení EVL maloplošného zvláště chráněného území Milčice v kategorii přírodní 

památka se nachází ve stádiu projednávání. Lokalita se nachází v asi 400 metrů dlouhé mělké depresi 

kopírující tok Milčického potoka. Vznikla pravděpodobně vytěžením humolitu či písků. SV část 

depresí je zaplněna vodou, v břežní linii na JZ okraji nádrží vyvěrají silné prameny. Důvodem územní 

ochrany je výskyt přírodních stanovišť: petrifikující prameny s tvorbou pěnovců, tvrdé oligo-

http://lokality.geology.cz/
http://botany.cz/
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mezotrofní vody s bentickou vegetací parožnatek, přechodová rašeliniště a třasoviště a zásaditá 

slatiniště. Petrifikující prameny s tvorbou pěnovců (Cratoneurion) jsou prioritním typem evropského 

přírodního stanoviště, které zaujímá cca 10 % plochy zvláště chráněného území Milčice. Pro tento typ 

stanoviště jsou charakteristická vydatná pěnovcová prameniště, která se nachází při jižním okraji 

vodních ploch. Následující typy přírodních evropských stanovišť jsou zastoupeny menší rozlohou v 

rozsahu 0,25 % až 1,42 % z celkové plochy zvláště chráněného území. Pro stanoviště tvrdé oligo-

mezotrofní vody s bentickou vegetací parožnatek jsou charakteristické porosty parožnatek v mělkých 

tůních na prameništi, přechodová rašeliniště a třasoviště se vyznačují vegetací bahnitých substrátů v 

litorálním pásmu vodní plochy a zásaditá slatiniště jsou maloplošnými vápnitými stanovišti v okolí 

pramenů s výskytem zvláště chráněných a vzácných druhů rostlin jako je prstnatec pleťový 

(Dactylorhiza incarnata), hadilka obecná (Ophioglossum vulgatum), sítina slatinná (Juncus 

subnodulosus), ostřice Davallova (Carex davalliana), sítina alpská (Juncus alpinoarticulatus). 

Lokalita je významná především jako refugium vzácných slatinných druhů v silně odlesněné 

zemědělské krajině. Vzhledem k velké vydatnosti pramenů má lokalita poměrně dobrou ekologickou 

stabilitu a dobře uchovává vzácné biotopy parožnatek a pěnovcových pramenišť. Druhotný původ 

lokality v tomto případě není degradujícím faktorem, ale naopak příčinou vzniku a uchování předmětů 

ochrany. 

(https://www.kr-stredocesky.cz, http://www.nature.cz) 

 

PÍSEČNÝ PŘESYP U OSEČKA 

PP Písečný přesyp vzniklý během pozdního glaciálu (13 000 - 11 000 př.n.l.) vyvátím materiálů z 

fluviálních sedimentů (labských teras). Nepravidelně migrující těleso bylo překážkou v rozmachu 

zemědělství, a proto bylo postupně stabilizováno umělým osázením v období rozvoje zemědělství 

během 18-19. století. Písky jsou jemně až středně zrnité, přítomna je i prachovitá složka (maxima v 

rozsahu 0.125 - 0.6 mm). (http://lokality.geology.cz) 

 

Obr. 8-25. Přírodní památka Písečný přesyp u Osečka (foto: Vojtěch Vohlídka, mapy.cz). 

 

V JEZÍRKÁCH 

Národní přírodní památka V jezírkách má rozlohu 2,5 hektaru a je územně chráněna od roku 1988. 

Předmětem ochrany je výskyt ohrožených druhů rostlin, zejména z čeledi vstavačovitých, a 

https://www.kr-stredocesky.cz/
http://www.nature.cz/
http://lokality.geology.cz/
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obojživelníků. Území je v rámci doplnění národního seznamu navrhováno k zařazení do soustavy 

Natura 2000 jako evropsky významná lokalita. 

Chráněné území leží ve Středočeském kraji, na hranici okresů Kolín a Nymburk, uvnitř zkušebního 

železničního okruhu mezi obcemi Cerhenice, Sokoleč a Velim. Spadá do teplé klimatické oblasti a 

nadmořská výška se pohybuje okolo 193 metrů. Položeno je na nízké terase řeky Labe, která v této 

části Polabí tvoří rozlehlou plochu a leží jen nevysoko nad dnešní nivou. Geologickým podkladem 

jsou labské štěrkopísky, v jejichž podloží vystupují střednoturonské slíny až slínovce. Půdy jsou 

nápadně černé, humózní, s různě silným podílem štěrkopísku, na většině plochy silně karbonátově 

vápnité a podle charakteru vegetace pravděpodobně i slabě zasolené. 

Území má specifický vodní režim; jde o dvě periodicky zaplavované terénní deprese protáhlé ve 

směru východ-západ, postupně vysychající v suchých obdobích roku. Druhotnou úpravou, vzniklou 

zřejmě někdejší těžbou štěrkopísku, vznikla třetí, trvalá vodní nádrž. 

 

 

Obrázek 8-26 Vodní plocha V jezírkách je hojně osídlena obojživelníky, ptáky i mokřadní květenou (foto: Zdeněk 

Patzelt, http://www.cittadella.cz). 

 

Na tůně je vázáno rozmnožování a vývoj obojživelníků. Nejvzácnějšími druhy, které zde prodělávají 

svůj vývoj, jsou blatnice skrvnitá (Pelobates fuscus) a kuňka ohnivá (Bombina bombina). Z vodních 

měkkýšů stojí na pozornost výskyt levotočky (Aplexa hypnorum) a lištovky lesklé (Segmentina 

nitida). Vegetace volných vodních ploch je představována především porosty lakušníku niťolistého 

(Batrachium trichophyllum) a bublinatky jižní (Utricularia australis), méně pak parožnatkou (Chara 

globularis). Tůně jsou ale v současnosti z větší části zarostlé rákosem. V rákosině ve východní části 

hnízdí pochop rákosní (Circus aerugineus). Hojně se zde vyskytuje silně ohrožený rostlinný druh, 

který má optimum na přechodu rákosin a luk, ožanka čpavá (Teucrium scordium). 

Největší rozlohu NPP zaujímají luční společenstva charakteru kontinentální vysokobylinné vegetace s 

hojným výskytem žluťuchy žluté (Thalictrum flavum). Tento typ, vázaný na sporadicky 

obhospodařovaná místa v nivách velkých řek, je v České republice v současnosti již velmi vzácný. 

Méně jsou zastoupeny porosty vysokých ostřic. Na luční biotopy je vázán výskyt vstavačovitých; 

populace prstnatce pleťového (Dactylorhiza incarnata) čítá okolo dvou až tří tisíc kvetoucích rostlin. 

Fragmentárně, blíže k tůním, má vegetace charakter slatinných luk; zde leží těžiště výskytu vstavače 

bahenního (Orchis palustris). 

http://www.cittadella.cz/
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Zajímavý objev byl učiněn při výzkumu fauny půdních bezobratlých. Byla zde nalezena svinka 

Armadillidium zenckeri. Jedná se o druh, který dosud nebyl z Čech udáván. Nejbližší lokality byly na 

jižní Moravě. Souběžně byl tento druh v Čechách zjištěn také v NPP Slatinná louka u Velenky. V 

jezírkách lze však jeho populaci považovat za bohatou a stabilní. 

Vyhlášení Národní přírodní památky V jezírkách bylo motivováno bezprostředním ohrožením 

zavážením zeminou v rámci náhradních rekultivací. Část cenných ploch jižně od NPP byla nevratně 

zničena. Vzhledem k dlouhodobé absenci obhospodařování obsahují luční společenstva hojněji 

expanzivní druhy (třtina křovištní, rákos obecný). Kosení, k němuž bylo po vyhlášení územní ochrany 

opět přistoupeno, mělo výrazný pozitivní dopad na populace vstavačovitých. Expanzivní druhy se jím 

však daří eliminovat jen částečně. Určité ohrožení představuje i izolovanost území uprostřed 

intenzivně zemědělsky využívané krajiny. 

(http://www.cittadella.cz) 

 

LIBICKÝ LUH 

 

Obrázek 8-27 Libický luh je největším komplexem úvalového lužního lesa v Čechách (foto: Pavel Mudra, 

http://www.cittadella.cz). 

 

Součástí EVL Libické Luhy je NPR Libický luh, PR Tonice- Bezedná a PR Veltrubský luh. 

Národní přírodní rezervace Libický luh byla zřízena v roce 1985 k ochraně největšího komplexu 

úvalového lužního lesa v Čechách s řadou přirozených lesních společenstev, vyvinutých v závislosti 

na hloubce hladiny podzemní vody a periodicitě záplav, s tekoucí i stojatou vodou četných tůní v 

různém stupni zazemňovacího procesu, od otevřené vodní hladiny po mokřadní olšiny, a s druhově 

bohatými hygrofilními a mezofilními polabskými loukami. Národní přírodní rezervace je součástí 

Evropsky významné lokality Libické luhy. 

Území najdeme ve Středočeském kraji, u obce Velký Osek, v ploché nivě na pravém břehu Labe. 

Nadmořská výška se pohybuje okolo 190 m. Geologickým podložím jsou štěrkopísky uložené na 

http://www.cittadella.cz/
http://www.cittadella.cz/
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křídových slínovcích. Půdy jsou tvořeny mocnými fluvizeměmi a výplněmi mrtvých labských ramen. 

Původní pohyblivý tok Labe po sobě zanechal četné tůně a slepá ramena, včetně Starého Labe – 

labského meandru odstaveného při úpravách toku v druhé polovině 19. století. Mimo to rezervací 

protéká říčka Bačovka. Libický luh leží v teplé klimatické oblasti. 

Naprostou většinu území zaujímají lesní porosty charakteru tvrdého luhu, na sušších místech 

dubohabřiny. Maloplošně jsou přítomny měkké luhy a mokřadní olšiny. Kromě lesů víceméně 

přirozeného charakteru s bohatší druhovou, věkovou a prostorovou strukturou a s vyšším podílem 

rozpadajících se a odumřelých stromů, zaujímají významnou plochu i jednodruhové stejnověké 

porosty zejména dubu letního (Quercus robur). Na řadě míst jsou přimíšeny geograficky a stanovištně 

nepůvodní dřeviny; trnovník akát (Robinia pseudoacacia), smrk ztepilý (Picea abies), dub červený 

(Quercus rubra), hybridní topoly. Někde tyto dřeviny tvoří i samostatné porostní skupiny. Z typických 

lužních dřevin zde najdeme jilmy (Ulmus laevis, U. minor), většinou ale pouze v nižším etážích, zcela 

ojediněle pak topol černý (Populus nigra). Na topoly, a to i nepůvodní, má silnou vazbu kruštík 

polabský (Epipactis albensis), který tu má několik desítek mikrolokalit. Roste zde i kruštík nachový 

(Epipactis purpurea). V olšinách můžeme vzácně nalézt pryskyřník velký (Ranunculus lingua) a 

bazanovec kytkokvětý (Naumburgia thyrsiflora). Významnou složkou těchto společenstev je 

xylofágní hmyz, vyvíjející se v odumřelém a rozpadajícím se dřevě. Za všechny lze jmenovat lesáka 

rumělkového (Cucujus cinnaberinus), páchníka hnědého (Osmoderma eremita) nebo roháče obecného 

(Lucanus cervus). Území bylo v minulosti významnou lokalitou i pro motýly. Vymizení 

nejvzácnějších druhů jasoně dymnivkového (Parnassius mnemosyne) a hnědáska osikového 

(Euphydryas maturna) v 90. letech 20. století pravděpodobně souvisí s převodem na hospodářský tvar 

vysokého lesa. Stinné lesy naopak pro hnízdění vyhovují čápu černému (Ciconia nigra). 

Dalším prvkem významným z hlediska biodiverzity území jsou tůně a slepá ramena. V jarním období 

můžeme v řadě z nich pozorovat žábronožku sněžní (Siphonophanes grubii) a listonoha jarního 

(Lepidurus apus). Zajímavé vodní rostliny najdeme především v hlubších a osluněných tůních. K 

nejvzácnějším patří lekníny; bělostný i bílý (Nymphaea candida, N. alba). V mělčích tůních můžeme 

vidět žebratku bahenní (Hottonia palustris). V rákosinách se zřídka vyskytuje ožanka čpavá (Teucrium 

scordium). Roztroušeně narazíme v Libickém luhu na louky různého typu, od ostřicových porostů po 

mezofilní ovsíkové louky. Vzácněji se vyskytují louky psárkové, ojediněle pak kontinentální 

zaplavované louky, pro něž jsou typické vzácné byliny, jako například hrachor bahenní (Lathyrus 

palustris), žluťucha žlutá (Thalictrum flavum) nebo jarva žilnatá (Cnidium venosum). 

Na dnešním stavu území se podepsala především regulace řeky Labe. Napřímením a zahloubením 

koryta přestal působit živel vodního toku, který byl zdrojem pravidelné tvorby a obnovy tůní, a tím 

maximální pestrosti stanovišť. Část sedimentů odtěžených při regulaci toku byla navíc uložena na 

území Libického luhu. Ještě na přelomu 19. a 20. století měl Libický luh spíše charakter měkkého 

luhu; převládali vrby, olše a topoly. V této době došlo k rozsáhlým výsadbám dubu, které daly základ 

současné podobě většiny lesních porostů. Vegetace řady tůní byla silně poškozena necitlivým 

rybářským hospodařením - vysazováním býložravých druhů ryb a někde i chovem polodivokých 

kachen. Část luk byla v minulosti rozorána, některé byly opuštěny, obojí mělo za následek postupnou 

degradaci. Po severním okraji rezervace vede dálnice D11. 

(http://www.cittadella.cz) 

 

http://www.cittadella.cz/
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TONICE-BEZEDNÁ 

Zájmové území PR leží cca 800 m jihovýchodním směrem od Velkého Oseka a jedná se o staré labské 

tůně. Území je ploché, s nadmořskou výškou 190 m, dlouhé přibližně 1700 m se šířkou okolo 100 m, 

předělené přibližně v polovině místní komunikací. V severní části se nachází komplex tůní Okrouhlík 

a Tonice. V rámci lokality se jedná o hlubší tůně, zejména Tonice, která byla vybagrována a je 

využívána rybáři. V jižní části je pak soustava různě zazeměných tůní pod názvem Bezedná. Na tůně 

navazují rákosiny, případně porosty ostřic (či jejich mozaiky). Většina tůní je obklopena poměrně 

masivním náletem křovin. Místy nalezneme porosty již vzrostlých dřevin, zejména na jihu pak s 

výsadbou nepůvodních. Oba komplexy tůní jsou propojeny mozaikou vlhkých a mezofilních luk. 

Ještě v 50. letech 20. století bylo území prakticky bez dřevinné vegetace, ta se omezovala jen na 

několik solitérů zejména vrb a dubů v okolí tůní. Území bylo obhospodařováno prakticky až k 

jednotlivým tůním, luční enklávy byly sečeny. Oproti této době prošlo území výraznou sukcesí 

spojenou s masivním rozvojem náletových dřevin. Navíc některé oblasti byly uměle zalesněny. 

Geologický podklad tvoří pleistocénní labské štěrkopísky se slatinami na dně slepých ramen. 

Území je v oblasti Českého termofytika. Předmětem ochrany stávající PR Tonice-Bezedná je ochrana 

systému tůní s výskytem leknínu bílého a druhově bohatých luk starého zazemněného labského 

řečiště. Předmětem ochrany EVL Libické Luhy jsou následující druhy: kuňka ohnivá (Bombina 

bombina), páchník hnědý (Osmoderma eremita) a roháč obecný (Lucanus cervus), a následující 

biotopy: přirozené eutrofní vodní nádrže, vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a 

horského až alpínského stupně, bylinné lemy nížinných řek, nivní louky říčních údolí kontinentální 

zaplavované louky, extenzivní sečené louky nížin až podhůří, mezofilní ovsíkové louky, smíšené lužní 

lesy podél velkých řek atlantské a středoevropské provincie. 

 

 

Obrázek 8-28 Přírodní rezervace Tonice-Bezedná. (Foto: wikimedia commons). 

 

Cílem ochrany území je zachovat pestrou strukturu komplexu tůní v různých stádiích zazemnění a 

sukcese, zejména mělkých tůní s bohatou makrofytní vegetací, včetně rákosin a porostů vysokých 

ostřic, navazujících vlhkých až mezofilních luk. Samozřejmě včetně zachování druhového spektra 

organismů odpovídajících jednotlivým biotopům. Je nutné omezovat rozvoj dřevin na březích. Péče by 

měla zabránit negativním sukcesním změnám jednotlivých biotopů a zároveň maximální měrou 
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diverzifikovat strukturu vlastní lokality i stanovišť. U druhů uvedených v předmětu ochrany je cílem 

dlouhodobé zachování perspektivních populací. 

(Plán péče o přírodní rezervaci Tonice-Bezedná (návrh na vyhlášení) na období 2014 – 2023 

https://portal.gov.cz) 

 

VELTRUBSKÝ LUH 

Předmětem ochrany PR jsou mrtvá labská ramena s různou hloubkou vodního sloupce zahrnující též 

přírodní stanoviště v zájmu evropských společenství přirozené eutrofní vodní nádrže, lužní lesy se 

zachovalou dřevinnou skladbou, smíšené lužní lesy s dubem letním, jilmem vazem, jilmem 

habrolistým, jasanem ztepilým nebo jasanem úzkolistým podél velkých řek atlantské a středoevropské 

provincie (Ulmenion minoris) a na druhy tato stanoviště vázané. V tůních rostou např. voďanka žabí 

(Hydrocharis morsus-ranae), rdest vzplývavý (Potamogeton natans) nebo stulík žlutý. V podrostu 

lesa se vyskytuje kruštík polabský (Epipactis albensis) a kruštík modrofialový (Epipactis purpurata), 

na několika loučkách rostou vzácně hadí jazyk celolistý (Ophioglossum vulgatum), koromáč 

olešníkový (Silaum silaus) či hvozdík svazčitý. Flóra mechorostů zde čítá 67 druhů, na území přírodní 

rezervace žije početná populace skokana štíhlého, hnízdí zde četné druhy zpěvného ptactva a průzkum 

odhalil 57 druhů měkkýšů. 

 (http://drusop.nature.cz, http://www.cestyapamatky.cz) 

 

 

Obr. 8-29. Veltrubský luh. (Foto: wikimedia commons). 

 

VÁHA 

Přírodní památka (PP) Váha byla vyhlášena z důvodu ochrany vzácné vodní a bažinné květeny, 

zejména jako bohaté naleziště chráněné, kriticky ohrožené vodní rostliny růžkatec potopený 

(Ceratophyllum submersum), který v České republice roste již jen na několika málo místech (např. na 

Třeboňsku, v Podyjí a na Šumavě). Přírodní památku tvoří stará vodní nádrž v polích, obrostlá 

stromovým patrem, na okolních loukách roste ostřice oddálená/řídkoklasá (Carex remota), silně 

ohrožená ožanka čpavá/česneková (Teucrium scordium) a ohrožené druhy ledenec přímořský 

(Tetragonolobus maritimus) a kozinec dánský (Astragalus danicus). Z živočichů se zde vyskytují 

https://portal.gov.cz/
http://drusop.nature.cz/
http://www.cestyapamatky.cz/
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vodní druhy bezobratlých – vážky, chrostíci a potápníci a z obojživelníků např. silně ohrožený skokan 

štíhlý (Rana dalmatina). 

 

 

Obrázek 8-30 PP Váha. (Foto: Packa, CC BY-SA 3.0). 

 (http://www.cestyapamatky.cz) 

 

KOLÍNSKÉ TŮNĚ 

 

Obrázek 8-31 PP Kolínské tůně. (Foto: Petr Vykoukal, CC BY 3.0). 

 

PP Kolínské tůně se nacházejí na pravém břehu Labe v k.ú. Kolín. Od centra města jsou vzdáleny 3km 

východním směrem. Od blízké obce Tři Dvory se nacházejí 1,4 km severozápadním směrem. Jedná se 

o slepé rameno a několik tůní na východním okraji přírodní památky. Slepé rameno je 340 m dlouhé a 

v nejširším místě 48 m široké. Nadmořská výška území je 195 – 196 m. Chráněné území bylo 

vyhlášeno v roce 1985, jedním z důvodů byla tehdy početná populace leknínu bílého (Nymphaea 

alba), která byla dominantou vodní plochy. V této době se zde vyskytoval hojně i stulík žlutý (Nuphar 

lutea). V roce 1986 byl proveden inventarizační botanický průzkum, v kterém je uvedeno, že výskyt 

těchto druhů byl hojný. V roce 2001, kdy probíhalo mapování biotopů pro účely přípravy soustavy 

Natura 2000, zde již nebyl zaznamenán ani jeden z těchto druhů. 

http://www.cestyapamatky.cz/
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Předmětem ochrany je zbytek slepého ramene a tůní v různém stupni sukcesem, které doplňují 

břehové porosty a zbytek porostu tvrdého luhu. Cílem je chránit slepé rameno Labe a tůně, s jejich 

typickými rostlinnými společenstvy a živočichy. Měl by být zachován a zlepšen přírodě blízký 

charakter lokality; spojení vodních ploch, litorálu, rákosin a porostů vysokých ostřic s břehovými 

porosty a okolními loukami; stejně jako ochrana významných druhů rostlin a živočichů. 

Podloží tvoří druhohorní křídové sedimenty, které jsou překryté vrstvou čtvrtohorních štěrků a písků 

údolních niv, které jsou překryty eolitickými sedimenty sprašového charakteru. Největší část plochy 

PP tvoří zbytky ramen Labe, které vznikly nejpozději ve středověku. Východní tůň je pozůstatkem 

staršího slepého ramene, které již zaniklo. Jeho zbytky s menšími tůněmi se nacházejí v prostoru 

sousedícího ochranného pásma vodního zdroje 1. stupně. Samotné slepé rameno a tůně navazující na 

jihovýchodním okraji PP jsou mladší. Slepé rameno i tůně jsou neprůtočné, plní se vodou především 

po deštích a z podzemních vod. Vzhledem k tomu dochází v průběhu roku k velkému kolísání vodní 

hladiny. Při velkých povodních je slepé rameno zaplavováno i vodou z Labe. K takové situaci došlo 

naposledy v roce 2006, kdy se voda dosahovala až do Tří Dvorů a zaplavila jejich nejjižnější část.  

(Plán péče o přírodní památku Kolínské tůně na období 2016 – 2025 http://www.kr-stredocesky.cz) 

 

LŽOVICKÉ TŮNĚ 

 

Obrázek 8-32 Lžovice - Lžovické tůně. (Foto: http://www.cestyapamatky.cz). 

 

EVL Lžovické tůně je nadprůměrně zachovalý, harmonický úsek labské nivy s vysokým podílem 

pralesovitých tvrdých luhů. V četných slepých ramenech dochází k ukázkovému vývoji rostlinných a 

živočišných společenstev. Některá slepá ramena byla oddělena od vlastního toku až v 70. letech, jako 

vůbec poslední na české části Labe. Významný je především výskyt vodního hmyzu, obojživelníků, 

ptáků a saprofytických hub. Druhová pestrost vodních a mokřadních taxonů je mimořádná a nemá v 

této části Polabí obdoby, zasluhuje přísné ochrany.  

Niva s minimálním převýšením, průměrná nadmořská výška území se pohybuje okolo 200 m n. m., 

krajinná pestrost se uplatňuje výrazně v měřítku horizontálním. Do současného reliéfu se kopíruje 

nedávná geologická minulost charakterizovaná neustálým překládáním říčních ramen. V reliéfu se 

uplatňují ploché písčité vyvýšeniny ve středech bývalých meandrů, které postupně přecházejí ve 

http://www.kr-stredocesky.cz/
http://www.cestyapamatky.cz/
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zvlněné deprese bývalých říčních koryt. Úsek labské nivy s bohatou sítí slepých ramen, z nichž 

některé vznikly uměle při regulaci Labe. Vysoká míra meandrovitosti je dána prudší spádovou křivkou 

Labe po překonání příčného hřbetu Chvaletické pahorkatiny. V zákrutech meandrů se dochovaly velmi 

kvalitní lužní lesy, na které navazují plochy nivních luk, které jsou bohužel ve značné míře 

degradované intenzivním využíváním.  

Celé území se nachází v recentní nivě. Na pleistocénních štěrkopíscích se během holocénu usadily 

povodňové hlinitopísčité sedimenty. V místech zazemněných meandrů vznikají slatiny. Na celém 

území se vyskytují nivní půdy v různém stádiu vývinu, v některých případech se zvýšeným podílem 

písčité složky. V zazemněných meandrech se vyvinuly slatinné půdy. 

Jedná se o perspektivní území pro výskyt lesáka rumělkového. Na lokalitě převažují zachovalé 

druhově pestré smíšené listnaté lužní lesy, tvořící biotop druhu. Na řadě míst se nalézá i mrtvé dřevo v 

optimálním stadiu rozpadu, s početným výskytem lesáka. 

(http://www.nature.cz) 

 

NA HORNICKÉ 

 

Obrázek 8-33 Na Hornické – přírodní rezervace. (Foto: http://botany.cz). 

 

Jihozápadně od Záboří nad Labem (okres Kutná Hora), podél železniční trati Kolín-Pardubice, se na 

rozloze 42 hektarů rozkládá přírodní rezervace Na Hornické. Předmětem ochrany jsou zde 

společenstva lužního lesa, vodní a mokřadní společenstva zarůstajících tůní a mrtvých ramen a 

společenstva střídavě vlhkých nivních luk s výskytem řady vzácných a zvláště chráněných druhů. 

Přírodní rezervace zahrnuje hlavně tvrdý luh s převažující jilmovou doubravou. Na jaře zde rozkvétá 

dymnivka dutá (Corydalis cava), dymnivka bobovitá (Corydalis intermedia), sasanka hajní (Anemone 

nemorosa), sasanka pryskyřníkovitá (Anemone ranunculoides), česnek medvědí (Allium ursinum), 

plicník tmavý (Pulmonaria obscura), orsej jarní (Ficaria verna subsp. bulbifera), křivatec žlutý 

(Gagea lutea). Dále je zde udávána i vzácnější pomněnka řídkokvětá (Myosotis sparsiflora), která 

rozkvétá v květnu. 

V menším lesním celku na jih od železniční trati roste ladoňka dvoulistá (Scilla bifolia), která zde má 

jedno z izolovaných nalezišť podél řeky Doubravy. Tento vzácný taxon je zde zastoupen stovkami 

jedinců. 

http://www.nature.cz/
http://botany.cz/
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Rezervace dále zahrnuje dvě slepá ramena Labe, v nichž se rozvíjejí porosty stulíku žlutého (Nuphar 

lutea) a leknínu bílého (Nymphaea alba). Kromě těchto vodních ploch jsou zde ještě četnější drobné 

tůně, které jsou pozůstatkem meandrů vedlejšího toku říčky Doubravy a podle literatury zde vzácně 

vykvétá žebratka bahenní (Hottonia palustris). 

V rezervaci dále nalezneme několik menších luk, z nichž jsou udávány například violka slatinná (Viola 

stagnina), rozrazil dlouholistý (Pseudolysimachion maritimum), jarva žilnatá (Cnidium dubium), 

ptačinec bahenní (Stellaria palustris), srpice barvířská (Serratula tinctoria) a tužebník obecný 

(Filipendula vulgaris). 

(http://botany.cz) 

 

KAČINA 

 

Obrázek 8-34 Lipová alej v PP a EVL Kačina. (Foto: Petr1888, CC BY-SA 4.0). 

 

Přírodní památka byla vyhlášena Krajským úřadem Středočeského kraje ke dni 15. března 2014. 

Rovinaté území se rozkládá na horním toku potoka Stará Klejnárka. Ve V části lokality se nachází 

svah, na jehož protáhlém hřbetu je postaven zámek Kačina. Podloží lokality tvoří dvojslídné pararuly 

kutnohorského krystalinika překryté svrchnokřídovými sedimenty. Půdní podklad tvoří pararendziny, 

kambizemě a černice. 

Důvodem územní ochrany je zachování a podpora předmětů ochrany, kterými jsou populace páchníka 

hnědého (Osmoderma eremita), lesáka rumělkového (Cucujus cinnaberinus), krasce lipového 

(Ovalisia rutilans), kuňky obecné (Bombina bombina), skokana štíhlého (Rana dalmatina), rosničky 

zelené (Hyla arborea), pryšce lesklého (Euphorbia lucida) a rdestu světlého (Potemogeton lucens) a 

dále společenstva tvrdých luhů podsvazu Ulmenion, makrofytní vegetace mělkých stojatých vod a 

bezkolencové louky sv. Molinion. 

Páchník hnědý (Osmoderma eremita), lesák rumělkový (Cucujus cinnaberinus), kuňka obecná, syn. 

ohnivá (Bombina bombina), skokan štíhlý (Rana dalmatina) a rosnička zelená (Hyla arborea) patří 

mezi zákonem zvláště chráněné silně ohrožené druhy. Pryšec lesklý (Euphorbia lucida) je zákonem 

zvláště chráněným kriticky ohroženým druhem rostliny. Krasec lipový (Ovalisia rutilans) je červeným 

seznamem ohrožených druhů České republiky řazen k druhům téměř ohroženým. Rdest světlý 

(Potemogeton lucens) je podle Červeného seznamu cévnatých ohroženým taxonem.  

http://botany.cz/
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Současný stav předmětů ochrany lze označit za příznivý, v případě páchníka hnědého a lesáka 

rumělkového jako uspokojivý. Území disponuje vhodnými biotopy pro páchníka hnědého a lesáka 

rumělkového, přestože inventarizační průzkum v roce 2009 neověřil jejich výskyt, byly oba druhy v 

nedávné minulosti v předmětném území zaznamenány a s ohledem na jejich skrytý způsob života a 

značnou rozlohu území se jedná o perspektivní území. Krasec lipový má v území stabilní populaci, 

jeho výskytištěm jsou lípy v alejích či solitéry. Obojživelníci kuňka obecná, skokan štíhlý a rosnička 

zelená nacházejí vhodná reprodukční stanoviště v podobě tůní, slepých ramen a dalších stojatých 

vodních ploch, vyskytují se relativně hojně, jejich populace čítají řádově stovky jedinců či v případě 

rosničky vyšší desítky jedinců. Vzácný mokřadní druh pryšec lesklý byl zaznamenán na 3 lokalitách, 

jeho celkový počet se pohybuje okolo 100 jedinců. Rdest světlý je dominantou jedné tůně, kde byla 

jeho početnost odhadnuta na stovky jedinců. 

Společenstva tvrdých luhů podsv. Ulmenion zaujímají 60 % rozlohy zvláště chráněného území a jsou 

poměrně dobře zachována, dřevinná skladba odpovídá předpokládanému přirozenému složení porostů. 

Makrofytní vegetace mělkých stojatých vod je dobře vyvinuta v jedné tůni a slepém rameni. 

Bezkolencové louky sv. Molinion zaujímají cca 10% území, jedná se o louky s různou intenzitou 

kosení, více než polovina je přírodovědně velmi hodnotná. 

(http://portal.gov.cz, http://strednicechy.ochranaprirody.cz) 

 

SKALKA U ŽEHUŠIC 

 

Obrázek 8-35 PP Skalka u Žehušic. (Foto: Petr1888, CC BY-SA 4.0). 

 

Předmětem ochrany PP je duhohorní mořský útes s četnými stopami abraze a ložiskem zoogenního 

příbojového vápence cenomanského a spodnoturonského stáří s hojnými zkamenělinami. V lůmcích je 

vyvinuto několik rozdílných kapes, respektive rozdílná výška výchozů odkrývá rozdílné horniny, z 

nichž lze určit tento stratigrafický sled: Na bázi jsou vyvinuty slepence s vápnitým tmelem (0,6 m), 

které obsahují hojné úlomky ústřic, především druhu Exogyra sigmoidea Reuss. Jim v nadloží 

vystupují masivní jemnozrnné biodetritické vápence (až 1,2 m) se zbytky ostnů ježovek Cidaris 

vesiculosa Goldfuss a Tylocidaris sorigneti (Desor.). Následuje poloha slínitých pískovců (0.4 m) s 

Exogyra reticulata Reuss a vrstevní sled je ukončen polohou světlých prachovitých, místy 

glaukonitických pískovců s množstvím zbytků spongií. Jde vesměs o uloženiny spodního turonu. 

(http://drusop.nature.cz, http://lokality.geology.cz) 

 

http://portal.gov.cz/
http://strednicechy.ochranaprirody.cz/
http://drusop.nature.cz/
http://lokality.geology.cz/
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ŽEHUŠICKÁ OBORA 

PP Žehušická obora je zbytkem rozsáhlých doubravin, které se v dávných dobách rozkládaly kolem 

řeky Doubravy. Její starý původ dokazuje mapa Mikuláše Klaudiána z 15. století, na které je 

zakreslena. Obora v dnešní podobě (od roku 1867) o rozloze 270 ha byla založena šlechtickým rodem 

Thun-Hohenstein ve stylu anglického parku na místě někdejšího rybníka Kravinec mezi obcemi 

Žehušice a Bojmany. Bývalá hráz rybníka tvoří hlavní okružní cestu oborou a vtiskává jí osobitý ráz. 

Je v ní chováno po více než 150 let jedno z mála stád bílé jelení zvěře na světě, původem snad z Persie 

či Indie, o počtu 130 kusů. V oboře je též chováno stádo černé mutace daňka skvrnitého. Uklidňujícím 

dojmem působí rozsáhlá louka se skupinami stromů, která je zavlažována důmyslnou sítí vodních cest 

vedoucích od Mlýnského potoka na jedné straně obory do řeky Doubravy na straně opačné. Josef 

Osvald Thun byl velký milovník stromoví a zahradnictví, a proto byla obora vysázena vzácnými druhy 

dubů, buků, javorů, liliovníků, platanů, stříbrných topolů, vrb a konifer. Obora není přístupná 

veřejnosti. Důvodem ochrany je komplex lesních porostů a luk se soliterními stromy, chov bílých 

jelenů. 

(http://www.zehusice.cz, http://www.biolib.cz)  

 

 

Obrázek 8-36 Staré duby v Žehušické oboře. (Foto: Zdeněk Pražák, CC BY-SA 3.0). 

 

ZBYSLAVSKÁ MOZAIKA 

Přírodní památka Zbyslavská mozaika byla zřízena dne 29. 11. 1977 v katastrálním území Zbyslav, 

a to z důvodu ochrany drobného rulového výchozu s tenkou vrstvou slepence připomínající mozaiku. 

Cílem ochrany je zachování tohoto unikátního geologického jevu a zamezení jeho narušování a erozi. 

Na výchozu pararul kutnohorského krystalinika jsou místy patrné známky mořské abraze způsobené 

křídovou transgresí, k níž zde došlo ve spodním turonu. Na abrazní ploše jedné ze skalek jsou (v 

rozsahu cca 3 m2) zachovány bazální křídové slepence. Ty jsou tvořeny relativně dobře vytříděnými 

(převážně kolem 3 cm v průměru) valouny krystalinika spolu s matrix organodetritických písčitých 

vápenců. Černošedé valouny dosti stálé velikosti, tmelené bělošedou matrix, připomínají mozaiku. Ve 

vápencích je zachována drť příbojové fauny. 

(http://lokality.geology.cz, http://portal.gov.cz) 

http://www.zehusice.cz/
http://www.biolib.cz/
http://lokality.geology.cz/
http://portal.gov.cz/


Rebilance zásob podzemních vod                                                                        ID EIS 10051606-SFŽP 

190 

 

 

Obrázek 8-37 Rulový výchoz s reliktem křídových sedimentů. (Foto: Pavel Bokr, http://fotoarchiv.geology.cz). 
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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.  

 

 

Obrázek 9-1 Lokalizace ložisek v labském kvartéru R1b (západní část) 

(těžená ložiska červeně s šrafou, netěžená ložiska červeně kontura, CHLÚ oranžová kontura) 
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Tabulka 9-1 Těžená ložiska v regionu R1b středočeského kvartéru (výpis registru ČBÚ) 

Číslo DP Název ložiska Nerost Organizace IC  

9999999 Kolín - Sandberg štěrkopísek KAMENOLOMY ČR s.r.o. 49452011 Kolín 

5273000 Konárovice -Veletov štěrkopísek František Jampílek 49495950 Kolín 

5263100 Vrbová Lhota 3 štěrkopísek ZAPA beton a.s. 25137026 Kolín 

3247800 Hořany u Poříčan štěrkopísek SPONGILIT PP, s.r.o. 47538694 Nymburk 

5259800 Písková Lhota u Poděbrad štěrkopísek Pískovny Hrádek a.s. 25025805 Nymburk 

5265700 Písty u Nymburka štěrkopísek MAPO, s.r.o. 27181545 Nymburk 

5258300 Otradovice štěrkopísek František Jampílek 49495950 Mladá Boleslav 

5235300 Sojovice štěrkopísek Pražské vodovody a kanalizace, a.s. 25656635 Mladá Boleslav 

5151200 Brandýs nad Labem štěrkopísek TAPAS BOREK, s.r.o. 49549049 Praha - východ 

5273300 Křenek štěrkopísek František Jampílek 49495950 Praha - východ 

3017401 Borek nad Labem štěrkopísek TAPAS BOREK, s.r.o. 49549049 Mělník 

3003100 Hostín štěrkopísek FRISCHBETON s.r.o.  40743187 Mělník 

5239300 Spomyšl - Jeviněves štěrkopísek Demorecykla s.r.o. 25674595 Mělník 

5280500 Tišice štěrkopísek KAMENOLOMY ČR s.r.o. 42396158 Mělník 

3163300 Tišice-Mlékojedy štěrkopísek KAMENOLOMY ČR s.r.o. 49452011 Mělník 

5274400 Újezdec-Dřínov štěrkopísek FRISCHBETON s.r.o.  40743187 Mělník 

3003201 Zálezlice - Chlumín štěrkopísek Vltavské štěrkopísky, s.r.o. 49822381 Mělník 

5269400 Zlosyň 1 štěrkopísek České štěrkopísky s.r.o. 27584534 Mělník 

5277000 Zlosyň 2 štěrkopísek České štěrkopísky s.r.o. 27584534 Mělník 

5272200 Zlosyň 3 štěrkopísek České štěrkopísky s.r.o. 27584534 Mělník 

5277000 Zlosyň 3 A štěrkopísek České štěrkopísky s.r.o. 27584534 Mělník 

5277000 Zlosyň 3 B štěrkopísek České štěrkopísky s.r.o. 27584534 Mělník 

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 
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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 1151 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, dusičnanů, amonných iontů a staré 

ekologické zátěže. 

V rajonu 1151 se vyskytuje stará ekologická zátěž spolu zapříčiňující nevyhovující chemický stav 

vodního útvaru (rajonu), z důvodu obsahu polycyklických aromatických uhlovodíků a těžkých kovů. 

Trendy v rajonu 1151 jsou potenciální (dusičnany) 

Vyhodnocení je uvedeno v následující tabulce 9-2 

 

Tabulka 9-2 Chemický stav pracovní jednotky (upraveno) 

ID PRJ ID pracovní jednotky 115101203 

ID útvaru ID útvaru podzemních vod 11510 

Plocha PRJ (km2) Plocha pracovní jednotky podzemních vod v km2 88,1 

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) N 

SEKM kontaminant 
Kontaminující látky ve starých zátěžích, způsobujících nedosažení dobrého 

chemického stavu 

BaP,  BbF, 

Flu, Idp, Pb 

Počet zátěží 
Počet starých zátěží v pracovní jednotce, způsobujících nevyhovující chemický 

stav 

1 

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 1152 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, dusičnanů, amonných iontů. Nevyhovující 

je i stav povrchových vod (dusičnany, amonné ionty). 

V rajonu 1152 se vyskytují staré ekologické zátěže s nevyhovujícím stavem, způsobeným 

aromatickými a chlorovanými uhlovodíky a olovem 

Trendy v rajonu 1152 jsou stoupající (olovo). 

Vyhodnocení je uvedeno v následující tabulce 9-3  
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Tabulka 9-3 Chemický stav pracovní jednotky (upraveno) 

ID PRJ ID pracovní jednotky 115201208 

ID útvaru ID útvaru podzemních vod 11520 

Plocha PRJ (km2) Plocha pracovní jednotky podzemních vod v km2 238,6 

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)  

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) A 

Stoupající trend ukazatel Ukazatel stoupajícího trendu PB 

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) 

S 

 

Chemický stav podzemní vody rajonu 1171 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 a síranů. 

V rajonu 1171 se nevyskytují staré ekologické zátěže.  

Trendy v rajonu 1171 nejsou hodnoceny. 

Vyhodnocení je uvedeno v následující tabulce 9-4 

 

Tabulka 9-4 Chemický stav pracovní jednotky (upraveno) 

ID PRJ ID pracovní jednotky 117101209 

ID útvaru ID útvaru podzemních vod 11710 

Plocha PRJ (km2) Plocha pracovní jednotky podzemních vod v km2 88,7 

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 1172 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, benzenu, dusičnanů, amonných iontů a staré 

ekologické zátěže. Nevyhovující je i stav povrchových vod (dusičnany, amonné ionty). 
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V rajonu 1172 se vyskytuje stará ekologická zátěž spolu zapříčiňující nevyhovující chemický stav 

vodního útvaru (rajonu), z důvodu především obsahu aromatických a chlorovaných uhlovodíků a 

těžkých kovů.  

Trendy v rajonu 1172 nejsou hodnoceny. 

Vyhodnocení je uvedeno v následující tabulce 9-5 

 

Tabulka 9-5 Chemický stav pracovní jednotky (upraveno) 

ID PRJ ID pracovní jednotky 117201212 

ID útvaru ID útvaru podzemních vod 11720 

Plocha PRJ (km2) Plocha pracovní jednotky podzemních vod v km2 293,8 

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 

BaP, Benz, 

Cd, Idp, 

Nfl, Pb, 

PCE 

Počet zátěží 
Počet starých zátěží v pracovní jednotce, způsobujících nevyhovující chemický 

stav 

1 

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) 

 

 

 

STŘETY ZÁJMŮ V ODBĚRECH PODZEMNÍ VODY  

 

HGR 1151+1152 

Největšími odběrateli koncem 20. století byly VODOS Kolín 80 l/s a VAK Nymburk 100 l/s 

VODOS Kolín má jímací území Tři Dvory v. od Kolína - vydatnost 70 l/s + Veletov (r. 2010 

průměrně 52 l/s – třetina tohoto množství je infiltrovaná voda z Labe), Nová vodárna – z. od Kolína 19 

l/s + artéská studna Velim, prameniště Štítary 11,4 l/s (není v kvartéru). Dříve se z prameniště Tři 

Dvory jímalo kolem 100 l/s. Žleby jsou zásobovány z křídy Dlouhé meze, Vrdy z prameniště Čertův 

Důl (5 vrtů 7,1 l/s), Žehušice z domovních studní, Starý Kolín ze starého vodovodu pro Kutnou Horu 

(zářezy). 

Největší odběry jsou soustředěny v okolí Nymburka a Poděbrad, na levěm břehu Labe roku 2011 

průměrně 66 l/s, většina jímané vody je infiltrována z Labe nebo z písníku Kluk (40 l/s). Pro okresní 

město Nymburk je nejvíce podzemní vody odebíráno rovněž z kvartérního kolektoru (jímací území 

Budiměřice). Na pravém břehu Labe v Poděbradech byly realizovány odběry VAK Nymburk-

Poděbrady/Choťánky a Vak Nymburk-Poděbrady/st. pramen o velikosti 14 l/s resp. 11 l/s. 

Z celkových 25 l/s je přibližně 15 l/s dotováno infiltrací z Labe. Značné zásoby podzemních vod v 

kvartérních kolektorech jsou rovněž ověřeny na J v okolí Veltrub a Nové Vsi I. Možnost většího 
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využití mělkých podzemních vod však snižuje jejich nevyhovující kvalita a velké nebezpečí možnosti 

jejího dalšího zhoršování.  

V území dochází k střetům zájmů vodohospodářských, průmyslových a zemědělských. V 

exploatované vodě se nacházejí indikátory znečištění, které jsou prokazatelně zemědělského 

původu (NH4, NO3). Značná koncentrace chemického průmyslu v Kolíně a s tím související 

vypouštění odpadních vod způsobovalo znečištění povrchového toku  Labe  organickými  látkami a 

chlorderiváty, což se může negativně projevovat při exploataci mělké kvartérní zvodně v území mezi 

Kolínem a Nymburkem. 

 

HGR 1171+1172 

Na soutoku Jizery a Labe je rozsáhlé jímací území Káraný, které zásobuje cca z ¼ pitnou vodou 

Prahu.  V jímacím území je exploatována údolní a vyšší terasa Labe a Jizery. Osm násoskových řadů 

umístěných v údolní nivě využívá jak kvartérní kolektor, tak břehovou infiltraci. Prostřednictím 

násoskových řadů se čerpá okolo 800 až 1100 l/s. Středoturonská zvodeň je jímána 3 vrty v oblasti 

Kocháneckého jímacího řadu také s vydatností okolo 50 l/s. Zdrojem téměř 2/3 čerpaného množství 

podzemní vody je napouštěná voda z Jizery do infiltračních van komplexu umělé infiltrace v Káraném, 

dalším indukovaným zdrojem je infiltrace z povrchových toků. Pitná voda ve vodárně Káraný se 

vyrábí především míšením výše uvedených zdrojů na požadovanou jakost.  

V HGR 1172 nevíc vody odebírá Káraný (Dolnolabsko, Zahrádky, Polabsko) - kolem 150 l/s, a VAK 

Brandýs/L (jímací území Práporce) 18 l/s 

Významným problémem je kvalita mělkých podzemních vod. Úroveň znečištění labské povrchové 

vody je značná, a přestože k přímé infiltraci těchto znečištěných vod do náplavů dochází jen 

výjimečně, ovlivnění je značné. Podíl na kontaminaci podzemních vod mají i plošné závlahy, které 

používají vodu z povrchových toků, znečišťovaných vypouštěním odpadů z chemických provozů 

Spolany Neratovice aj. Potenciálním ohrožením jsou i skládky toxických a jiných nebezpečných 

odpadů, např. u Tišic. Mezi negativní fenomény, ohrožující zásoby podzemních vod je nutno jmenovat 

zemědělskou činnost. Velmi úrodná půda náplavů Labe má za následek intenzívní pěstování celé řady 

plodin s plošnou aplikací dávek hnojiv. V důsledku toho obsahy dusičnanů v mělkých podzemních 

vodách dosahují značných koncentrací, například v obci Chrást přesahovaly 300 mg/l (Hrkal 1991). 
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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 je 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 

  1151 1152 1171 1172 

Olmer et al. 2006 zabezpečenost 50% 193 532 193 488 

Olmer et al. 2006 zabezpečenost 80% 95 262 95 290 

Herrmann et al. 1998 Přírodní zdroje 200 301 

Herrmann et al. 1998 Índukované zdroje 176 294 

Herrmann et al. 1998 Využitelné zásoby 273 418 

Herrmann et al. 1998 Odběry 1997 264 418 

 

 

10.1. PŘÍRODNÍ ZDROJE 

HGR 1151 

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 m2/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 (km2)  88,1 

 Povodí  Labe 

 

Zásoby podzemních vod
  

 

1 Přírodní zdroje 
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Tabulka 10-3. Hodnota přírodních zdrojů pro období 1981 – 2010 

zabezpečenost množství (l/s) 

50 % 436 

80 % 158 

 

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 85 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) je ve 

výši 54 l/s. 

 

3. Střety zájmů 

V rajonu nejsou známy střety užívání podzemních vod s chráněnými ekosystémy. 

Značným problémem je plošné zemědělské znečištění a průmyslové znečištění v chemických 

závodech a rafineriích Kolín. 

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 kvartérní náplavy Labe pod Železnými Horami na soutoku 

s Doubravou, po krystalický práh na Labi v Kolíně. Průměrná nadmořská výška je 207,3 m n.m., 

srážka (1982-2010) 558,38 mm.  

Proudový systém podzemní vody je otevřený s výraznou interakcí podzemní a povrchové vody 

v tocích, umocněný jezovými stupni. V ploše inundace podél Labe i Doubravy jsou odběry podzemní 

vody z větší části dotovány břehovou infiltrací z toku a tím je zabezpečena jejich stabilita. Na 

železnohorském zlomu se předpokládá drenáž podzemních vod HGR 4340. 

 

Tabulka 10-4 Modelem BILAN byl v HGR 1151 stanoven základní odtok pro období 1981-2010 v průměrné 

roční výši: 

zabezpečenost mm/rok l/s.km2 l/s 

50% 40,43 1,28 112,94 

80% 14,60 0,46 40,79 

 

V období 2001-2010 zůstává základní odtok v 50% zabezpečenosti shodný 40,43 mm, odtok v 80% 

zabezpečenosti je mírně vyšší 18,15 mm. Rozložení odtoku v měsících vyjadřuje graf na obrázku 10-1 

sestavený podle výsledků modelování (Tabulka 10-5). 
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Tabulka 10-5 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% 3 2 2 12 61 50 57 35 20 12 7 4 22 

Bilan_ZaklOdtok-80% 5 3 3 79 112 119 70 44 25 16 10 8 41 

Bilan_ZaklOdtok-50% 10 6 33 173 393 312 180 111 64 40 25 15 113 

MODFLOW_Dotace 146 70 238 354 541 150 134 134 115 153 104 83 185 

MODFLOW_Dotace+přítok 489 410 578 701 902 517 498 494 471 507 455 430 538 

MODFLOW_Drenáž do toků 386 359 410 474 595 496 457 438 416 421 400 378 436 

 

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 (Tabulka 10-5) od 113 do 538 l/s, nejlépe vyjadřuje hodnotu přírodních zdrojů 

hodnota odtoku z modelu Modflow ve výši 436 l/s v zabezpečenosti 50 %. Analogickým dopočtem 

podle výsledků modelu Bilan pro období 1981-2010 má hodnota přírodních zdrojů v zabezpečenosti 

80% velikost 158 l/s (0,36). 

Využitelné množství lze uvažovat ve výši 90% překročení přírodních zdrojů – tedy v hodnotě 85 l/s 

(0,19 hodnoty s 50% zabezpečení). Simulace v transientním modelu Modflow prokázaly možnost 

výrazného navýšení odběrů v údolní terase, kde dojde jen k minimálnímu snížení hladiny podzemní 

vody.  
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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 1152 

  

Tabulka 10-6 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 (m2/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 (km2)  238,6 

 Povodí  Labe 

 

 

Zásoby podzemních vod
 
 

 

1 Přírodní zdroje 

 

Tabulka 10-7. Hodnota přírodních zdrojů pro období 1981 – 2010 

zabezpečenost množství (l/s) 

50 % 738 

80 % 487 

 

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 335 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) 

je ve výši 173,7 l/s (0,73 l/s.km
2
). 

 

3 Střety zájmů 

V rajonu nejsou známy střety užívání podzemních vod s chráněnými ekosystémy. 

Značným problémem je plošné zemědělské znečištění. 



Rebilance zásob podzemních vod                                                                        ID EIS 10051606-SFŽP 

201 

 

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). V okolí písníku Kluk se setkává těžba a vodárenský odběr a optimalizují vzájemné vztahy.  

Velké odběry v rajonu Poděbrady (Kluk a Choťánky), které tvoří 75% celkového odběrů HGR 1152 se 

realizují jako břehová infiltrace vody z toku Labe. Odběry v okolí toku v zóně přímé interakce 

podzemní a povrchové vody dosud klasifikované jako odběry podzemní vody navrhujeme převést do 

odběrů povrchových vod (Obr. 10-2). 

 

 

Obrázek 10-2 Zóna přímé interakce HGR 1152 

 

Komentář 

 

Hydrogeologický rajon zahrnuje kvartérní náplavy pod Kolínem po Nymburk. V náplavech je skryto 

přehloubené pleistocénní údolí, které probíhá od Kolína na sever po soutok s Cidlinou, kde prudce 

stáčí k západu. Labe od Poděbrad po Nymburk již teče v mladém údolí bez významných náplavů 

štěrkopísku. 

Průměrná nadmořská výška rajonu je 191,12 m n.m., srážka (1982-2010) 553,15 mm. 

Proudový systém podzemní vody je otevřený s výraznou interakcí podzemní a povrchové vody 

v tocích, umocněný mnoha jezovými stupni. Z jezové zdrže Poděbrady zasakuje voda z Labe do štěrků 

přehloubeného koryta. Největší odběr Kluk je z větší části dotován břehovou infiltrací z toku a tím je 

zabezpečena jejich stabilita. V linii Labe se místy vyskytují vývěry minerální vody podložního rajonu 
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HGR 4360. Z okrajů údolních svahů Labe se do rajonu odvodňují výše situované plochy podložních 

křídových sedimentů.  

 

Tabulka 10-8 Modelem BILAN byl v rajonu 1152 stanoven základní odtok pro období 1981-2010 

v průměrné roční výši: 

zabezpečenost mm/rok l/s.km2 l/s 

50% 33,55 1,06 253,83 

80% 22,20 0,70 167,96 

 

V období 2001-2010 zůstává základní odtok v 50% zabezpečenosti shodný 33,55 mm, odtok v 80% 

zabezpečenosti je mírně vyšší 25,18 mm. Rozložení odtoku v měsících vyjadřuje graf na obrázku 10-2 

sestavený podle výsledků modelování (Tabulka 10-9). 

 

Tabulka 10-9 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% 47 37 37 90 230 266 204 152 107 95 74 53 116 

Bilan_ZaklOdtok-80% 52 41 62 181 295 401 306 234 166 122 93 67 168 

Bilan_ZaklOdtok-50% 80 69 203 455 542 505 365 284 200 146 119 95 255 

MODFLOW_Dotace 394 190 641 954 1 458 404 361 361 309 413 280 223 499 

MODFLOW_Dotace+přítok 702 495 947 1 265 1 781 730 684 681 626 728 593 533 814 

MODFLOW_Drenáž do toků 639 600 678 784 1 003 860 790 753 710 716 682 642 738 

 

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 ze zázemí (přítoky z přípovrchové zóny) i vsakem povrchové vody 

(indukované zdroje). 

Komplexnější přístup k dotaci i tvorbě podzemního odtoku jeví transientní model Modflow. 

Z rozptylu hodnot (Tabulka 10-9) od 255 do 814 l/s, nejlépe vyjadřuje hodnotu přírodních zdrojů 

hodnota odtoku z modelu Modflow ve výši 738 l/s v zabezpečenosti 50 %. Analogickým dopočtem 

podle výsledků modelu Bilan pro období 1981-2010 má hodnota přírodních zdrojů v zabezpečenosti 

80% velikost 487 l/s (0,66). 

Využitelné množství lze uvažovat ve výši 90% překročení přírodních zdrojů – tedy v hodnotě 335 l/s 

(0,45 hodnoty v 50% zabezpečení). Stávající odběr (SVB 2014) je ve výši 174 l/s (0,73 l/s.km
2
). 

Většina vody (cca 75 %) jsou indukované zdroje vytvořené břehovou infiltrací z toku Labe. 

Simulace v transientním modelu Modflow prokázaly možnost výrazného navýšení odběrů v údolní 

terase, kde dojde jen k minimálnímu snížení hladiny podzemní vody. 

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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Obrázek 10-3 Rozložení odtoku v měsících podle výstupů z modelu BILAN a Modflow 

 

 

HGR 1171 

 

Tabulka 10-10 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 A lze 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 (m2/s) 2 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 (km2)  88,7 

 Povodí  Labe 

 

 

Zásoby podzemních vod
 
 

Přírodní zdroje 

 

Tabulka 10-11. Hodnota přírodních zdrojů pro období 1981 – 2010 

zabezpečenost množství (l/s) 

50 % 340 

80 % 183 
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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 119 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 204 l/s (2,3 l/s.km
2
) je vysoký, ale z 99% je zabezpečen břehovou infiltrací z povrchových 

toků Jizery a Labe 

 

3 Střety zájmů 

V rajonu nejsou známy střety užívání podzemních vod s chráněnými ekosystémy. Prioritní maloploěné 

zvláště chráněné území Hrabanovská Černava je závislé na režimu podzemních vod křídových 

kolektorů (Černava je vápnitá slatina závislá na vysokém obsahu uhličitanu vápenatého v podzemní 

vodě), není přímo ohroženo odběrem z kvartéru. 

Značným problémem je plošné zemědělské znečištění. 

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). 

 

Komentář 

Hydrogeologický rajon zahrnuje kvartérní náplavy Labe od Nymburka po soutok s Jizerou. Průměrná 

nadmořská výška rajonu je 182,55 m n.m., srážka (1982-2010) 545,37 mm.  

Proudový systém podzemní vody je otevřený s výraznou interakcí podzemní a povrchové vody 

v tocích, umocněný jezovými stupni. V ploše inundace podél Labe jsou odběry podzemní vody z větší 

části dotovány břehovou infiltrací z toku a tím je zabezpečena jejich stabilita. Vodárna Káraný využívá 

i infiltraci z nádrží.  

V soutokové oblasti Jizery a Labe se drénují křídové kolektory HGR 4430 a 4710. Ze severního okraje 

údolních svahů Labe se do rajonu odvodňují výše situované plochy podložních křídových sedimentů..  

 

Tabulka 10-12 Modelem BILAN byl v rajonu 1171 stanoven základní odtok pro období 1981-2010 

v průměrné roční výši: 

zabezpečenost mm/rok l/s.km2 l/s 
50% 33,76 1,07 94,95 

80% 18,27 0,58 51,39 

 

V období 2001-2010 zůstává základní odtok v 50% zabezpečenosti shodný 33,55 mm, odtok v 80% 

zabezpečenosti je mírně vyšší 25,18 mm.. Rozložení odtoku v měsících vyjadřuje graf na obrázku 10-

3 sestavený podle výsledků modelování (Tabulka 10-13). 
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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% 8 5 6 6 64 98 73 50 32 26 18 12 33 

Bilan_ZaklOdtok-80% 13 9 8 26 75 149 117 81 52 40 28 18 51 

Bilan_ZaklOdtok-50% 19 14 50 97 139 283 193 135 87 59 40 26 95 

MODFLOW_Dotace 176 85 286 426 650 180 161 161 138 184 125 99 223 

MODFLOW_Dotace+přítok 346 252 456 600 834 363 342 340 314 360 299 271 398 

MODFLOW_Drenáž do toků 300 285 317 359 440 386 359 345 330 332 319 305 340 

 

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 10-4 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 (Tabulka 10-13) od 95 do 398 l/s, nejlépe vyjadřuje hodnotu přírodních zdrojů 

hodnota odtoku z modelu Modflow ve výši 340 l/s v zabezpečenosti 50 %. Analogickým dopočtem 

podle výsledků modelu Bilan pro období 1981-2010 má hodnota přírodních zdrojů v zabezpečenosti 

80% velikost 183 l/s (0,54). 

Využitelné množství lze uvažovat ve výši 90% překročení přírodních zdrojů – tedy v hodnotě 119 l/s 

(0,35 hodnoty s 50% zabezpečení). Stávající odběr (SVB 2014) je ve výši 204,4 l/s je stabilizován 

idukovanými zdroji z toku Jizery. Simulace v transientním modelu Modflow prokázaly možnost 

výrazného navýšení odběrů v údolní terase, kde dojde jen k minimálnímu sníženi hladiny podzemní 

vody. Vyšší terasy na 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 i Jizery v poměru 

k zdrojům podzemních vod irelevantní.  
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Hranice rajonu navrhujeme změnit vyjmutím poříční zóny na soutoku Jizery a Labe jak z HGR 1171, 

tak i HGR 1172 a vytvořit z ní nový HGR 1173 (obrázek 10-7). Odběr vodárny Káraný tvoří 99 % 

odběrů HGR 1171 a realizují se jako břehová infiltrace vody z toku Jizery a Labe. Odběry v okolí toků 

v zóně přímé interakce podzemní a povrchové vody, dosud klasifikované jako odběry podzemní vody 

navrhujeme převést do odběrů povrchových vod. 

 

 

Obrázek 10-5 Zóna přímé interakce HGR 1171 

 

 

HGR 1172 

 

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 A lze 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 (m2/s) 1 vysoká > 1,10-3 

3.14. Kód kategorie mineralizace (g/l) 2, 3 0,3–1; >1 

3.15. Kód kategorie chemického typu podzemních vod 5 Ca–Mg–HCO3–SO4 

 Plocha (km2)  293,8 

 Povodí  Labe 

 

 

Zásoby podzemních vod
 
 

 

Přírodní zdroje 
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Tabulka 10-15. Hodnota přírodních zdrojů pro období 1981 – 2010 

zabezpečenost množství (l/s) 

50 % 1062 

80 % 485 

 

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 279 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 175,7 l/s (0,6 l/s.km
2
) je z 85 % stabilizován břehovou infiltrací z toku Labe a Jizery. 

 

3 Střety zájmů 

V rajonu nejsou známy střety užívání podzemních vod s chráněnými ekosystémy. Prioritní maloploěné 

zvláště chráněné území Polabská Černava je závislé na režimu podzemních vod křídových kolektorů 

(HGR 4522; Černava je vápnitá slatina závislá na vysokém obsahu uhličitanu vápenatého v podzemní 

vodě), není přímo ohroženo odběrem z kvartéru. 

Značným problémem je plošné zemědělské znečištění. 

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).  

 

Komentář 

Hydrogeologický rajon 1172 zahrnuje kvartérní náplavy Labe od soutoku s Jizerou po soutok 

s Vltavou. Průměrná nadmořská výška rajonu je 174,8 m n. m., srážka (1982-2010) 528,88 mm.  

Proudový systém podzemní vody je otevřený s výraznou interakcí podzemní a povrchové vody 

v tocích, umocněný jezovými stupni. Křídové slínovcové hřbety Cecemínský a Turbovický oddělují 

od labského údolí staré přehloubené pleistocenní koryto „všetatský úval“, protékané Pšovkou a 

Košáteckým potokem. Ze severního zázemí dochází k průsakům podzemní vody z HGR 4410 a 

nespecifikovaným vývěrům artéské vody z HGR 4710.  

.  

Tabulka 10-16 Modelem BILAN byl v rajonu 1172 stanoven základní odtok pro období 1981-2010 

v průměrné roční výši: 

zabezpečenost mm/rok l/s.km2 l/s 
50% 24,34 0,77 226,75 

80% 11,23 0,36 104,62 
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V období 2001-2010 zůstává základní odtok v 50% 24,34 mm, odtok v 80% zabezpečenosti je vyšší 

15,67 mm. Rozložení odtoku v měsících vyjadřuje graf na obrázku 10-6 sestavený podle výsledků 

modelování tabulka 10-17. 

 

Tabulka 10-17 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% 15 10 11 11 126 190 123 85 55 44 31 20 60 

Bilan_ZaklOdtok-80% 25 16 14 46 249 317 205 142 91 69 48 31 104 

Bilan_ZaklOdtok-50% 37 26 104 425 485 589 385 269 173 116 80 52 229 

MODFLOW_Dotace 492 237 800 1 191 1 819 504 450 450 385 515 350 278 623 

MODFLOW_Dotace + 

přítok 1 034 774 1 341 1 743 2 393 1 076 1 018 1 014 944 1 072 901 825 1 178 

MODFLOW_Drenáž do 

toků 972 931 1 002 1 101 1 292 1 177 1 116 1 081 1 043 1 044 1 011 975 1 062 

 

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 10-6 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 10-17 od 229 do 1178 l/s, nejlépe vyjadřuje hodnotu přírodních zdrojů 

hodnota odtoku z modelu Modflow ve výši 1062 l/s v zabezpečenosti 50 %. Analogickým dopočtem 

podle výsledků modelu Bilan pro období 1981-2010 má hodnota přírodních zdrojů v zabezpečenosti 

80% velikost 485 l/s (0,46). 
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Využitelné množství lze uvažovat ve výši 90% překročení přírodních zdrojů – tedy v hodnotě 279 l/s 

(0,26 hodnoty s 50% zabezpečení). Stávající odběr (VHB 2014) je ve výši 175,7 l/s (0,6 l/s.km
2
) je 

vysoký, avšak dominantní čerpané množství (150 l/s) realizuje vodárna Káraný břehovou infiltrací. 

Simulace v transientním modelu Modflow prokázaly možnost navýšení odběrů v údolní terase, kde 

navýšení odběru o 15% došlo k poklesu hladiny podzemní vody o 0,7 m. Odběry v zóně inundace 

vyvolávající břehovou infiltraci je nutné posuzovat jako odběry vody z toku 

Posouzení hodnoty využitelného množství k zachování minimálního zůstatkového průtoku podle 

metodiky Mrkvičková-Balvín (2013) je v rajonu vzhledem k velkému průtoku Labe v poměru 

k zdrojům podzemních vod irelevantní.  

Hranice rajonu navrhujeme změnit vyjmutím poříční zóny na soutoku Jizery a Labe jak z HGR 1172, 

tak i HGR 1171 a vytvořit z ní nový HGR 1173 (obrázek 10-8). Odběr vodárny Káraný tvoří 85 % 

odběrů HGR 1172 a realizují se jako břehová infiltrace vody z toku Jizery a Labe. Navíc odběry 

v okolí toků v zóně přímé interakce podzemní a povrchové vody (obrázek 10-7), dosud klasifikované 

jako odběry podzemní vody navrhujeme převést do odběrů povrchových vod. 

 

 

Obrázek 10-7 Zóna přímé interakce HGR1172 

 
NÁVRHY 

Odběry v okolí toku v zóně přímé interakce podzemní a povrchové vody (obrázky 10-2, 10-5, 10-7), 

dosud klasifikované jako odběry podzemní vody navrhujeme převést do odběrů povrchových vod. 

Hranice rajonů 1171 a 1172 navrhujeme změnit vyjmutím poříční zóny na soutoku Jizery a Labe jak 

z HGR 1171, tak i HGR 1172 a vytvořit z ní nový HGR 1173 (obrázek 10-8).  

Hranice rajonů 1151, 1152 se jeví vhodné bez potřeby změny. 
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Je potřebná legislativní úprava, kterou bude posílena možnost vodohospodářského využití štěrkovišť 

jako zdrojů podzemní vody. 

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 10-18.  

 

Tabulka 10-18 Referenční vrty navržené k monitorování a jejich základní charakteristiky 

označení objektu název objektu monitorovaný kolektor Hloubka (m) odměrný bod (m n. m.) 

1151_01Q Hlízov kvartérní 15,0 200,47 

1152_01Q Semice nad Labem SV kvartérní 7,0 180,30 

1152_02Q Semice nad Labem JZ kvartérní 10, 0 182,32 

1152_03Q Kanín kvartérní 5,0 194,08 

1171_01Q Ostrá S kvartérní 12,2 178,07 

1171_02Q Ostrá J kvartérní 10,9 178,81 

1172_01Q Otradovice V kvartérní 22,0 191,65 

1172_02Q Otradovice Z kvartérní 20,0 189,22 

1172_03Q Konětopy SZ kvartérní 18,0 179,19 

1172_04Q Konětopy JV kvartérní 14,0 177,52 

1172_05Q Velký Borek kvartérní 10,5 174,91 

 

 

 

Obrázek 10-8 Návrh změny hranic HGR 1171, 1172 a vytvoření nového HGR 1173



Rebilance zásob podzemních vod                                                                        ID EIS 10051606-SFŽP 

211 

 

 

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 1151, 1152, 1171, 1172 činí: 

436+738+340+1062 l/s. Přírodní zdroje podzemních vod za referenční období 1981 – 2010 

byly stanoveny podle základního odtoku z modelu BILAN a Modflow, přičemž hydrologický 

model BILAN byl podkladem pro hydraulický model Modflow. Přírodní zdroje odpovídají 

50% zabezpečenosti ze základního odtoku z transientního modelu Modflow. 

 Hodnota využitelného množství pro jednotlivé rajony 1151, 1152, 1171, 1172 činí: 

85+335+119+279 l/s. Vyhází z 90% zabezpečenosti přírodních zdrojů, při zachování 

minimálního zůstatkového průtoku.  

 Celkové současné odběry (2014) pro jednotlivé rajony 1151, 1152, 1171, 1172 činí: 

54+174+204+158 l/s jsou z části dotovány břehovou infiltrací z vodního toku a tím je 

zabezpečena jejich stabilita. Kupříkladu v rajonu 1171 je stávající odběr 204 l/s (převážně 

vodárna Káraný, bez umělé infiltrace, která dosahuje 407 l/s 2008-2012) z 99% zabezpečen 

infiltrací z Jizery a Labe. 

 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 všech popisovaných rajonech nastává v období 

listopad, leden - březen, kdy je významně omezena evapotranspirace a dochází k dotaci 

podzemní vody vlivem sycení připovrchové zóny při tání sněhu. Maximum nastává v březnu, 

následuje únor.  

 Podprůměrná infiltrace vychází v období měsíců duben až říjen a v prosinci, s minimem 

doplňování zásob podzemních vod v říjnu. 

 V obdobích podprůměrné srážkové infiltrace významně převládá v dotaci rajonů přítok ze 

zázemí.  

 Hranice rajonů 1171 a 1172 se navrhuje změnit vyjmutím poříční zóny na soutoku Jizery a 

Labe jak z HGR 1171, tak i HGR 1172 a vytvořit z ní nový HGR 1173 

 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 Tabulka 10-18). 
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Vyhláška č. 5/2011 Sb. ze dne 20. prosince 2010 o vymezení hydrogeologických rajonů a útvarů podzemních 

vod, způsobu hodnocení stavu podzemních vod a náležitostech programů zjišťování a hodnocení stavu 

podzemních vod 

Vyhláška č. 369/2004 Sb. ze dne 3. června 2004 o projektování, provádění a vyhodnocování geologických prací, 

oznamování Zákon č 254/2001 Sb. ze dne 28. června 2001 o vodách a o změně některých zákonů (vodní 

zákon), ve znění pozdějších předpisů 

Vyhláška č. 120/2011 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství č. 428/2001 Sb., kterou se provádí 

zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů 

(zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů. 

Vyhláška MZd. ČR č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a rozsah 

kontroly pitné vody. 

Vyhláška 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. 

Vyhláška MZe. ČR č. 431/2001 Sb., o obsahu vodní bilance, způsobu jejího sestavení a o údajích pro vodní 

bilanci, ve znění pozdějších předpisů. 

Zákon č. 62/1988 Sb. o geologických pracích, ve znění pozdějších předpisů 

Zákon č 254/2001 Sb. ze dne 28. června 2001 o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění 

pozdějších předpisů 

Plán rozvoje vodovodů a kanalizací České republiky (PRVKÚ ČR) 

http://eagri.cz/public/web/mze/voda/vodovody-a-kanalizace/plany-rozvoje-vodovodu-a-kanalizaci/prvku-

cr/plan-rozvoje-vodovodu-a-kanalizaci-ceske.html 

http://botany.cz 

http://drusop.nature.cz 

http://fotoarchiv.geology.cz 

http://geoportal.gov.cz 

http://eagri.cz/public/web/mze/voda/vodovody-a-kanalizace/plany-rozvoje-vodovodu-a-kanalizaci/prvku-cr/plan-rozvoje-vodovodu-a-kanalizaci-ceske.html
http://eagri.cz/public/web/mze/voda/vodovody-a-kanalizace/plany-rozvoje-vodovodu-a-kanalizaci/prvku-cr/plan-rozvoje-vodovodu-a-kanalizaci-ceske.html
http://botany.cz/
http://drusop.nature.cz/
http://fotoarchiv.geology.cz/
http://geoportal.gov.cz/
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http://heis.vuv.cz 

http://kokorinsko.ochranaprirody.cz 

http://lokality.geology.cz 

http://portal.cenia.cz 

http://portal.gov.cz  Plán péče o přírodní rezervaci Tonice-Bezedná (návrh na vyhlášení) na období 2014 – 2023 

http://strednicechy.ochranaprirody.cz 

http://voda.gov.cz 

http://www.benatky.cz 

http://www.biolib.cz 

http://www.biolib.cz 

http://www.botanickafotogalerie.cz 

http://www.casopis.ochranaprirody.cz 

http://www.cestyapamatky.cz 

http://www.cittadella.cz 

http://www.kr-stredocesky.cz Plán péče o přírodní památku Kolínské tůně na období 2016 – 2025 

http://www.melnik.info 

http://www.nature.cz 

http://www.nature.cz 

http://www.tisice.cz 

http://www.zehusice.cz 

https://mestolysa.cz 
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