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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 (mm/měsíc) 

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 (mm/měsíc) 

RC dotace zásob podzemních vod (mm/měsíc, l/s/km
2
) 

RM měsíční odtoková výška modelovaná (mm/měsíc) 

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

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

využívat z hydrogeologického kolektoru nebo zvodněného systému, aniž nastane negativní 

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

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

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

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

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

pozdějších předpisů).  

ZO    základní odtok  

ŽP    životní prostředí 
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ÚVOD 

Cílem projektu  Rebilance zásob podzemních vod financovaného Státním fondem životního prostředí 

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

standardních i moderních metodických postupů  a technologií přehodnotit přírodní zdroje podzemních 

vod a jejich disponibilního množství v rozsahu hodnoceného hydrogeologického rajonu dle vyhlášky 

č. 5/2011 Sb. (o vymezení hydrogeologických rajonů a útvarů podzemních vod, způsobu hodnocení 

stavu podzemních vod a náležitostech programů zjišťování a hodnocení stavu podzemních vod), 

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

chráněných terestrických ekosystémů vázaných na podzemní vody v příslušném rajonu. 

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

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

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

prací.  

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

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

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

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

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

přílohami výše uvedené všeobecné části zprávy.   

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

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

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

rajonu. 

 

1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 

 

Tab. 1-1. Základní údaje o hydrogeologickém rajonu 1180 (heis.vuv.cz) 

ID hydrogeologického rajonu: 1180 

Název hydrogeologického rajonu: Kvartér Labe po Lovosice 

ID útvaru: 11800 

Název útvaru: Kvartér Labe po Lovosice 

Plocha, km
2
: 57,8176 

Pozice: rajon svrchní vrstvy 

Geologická jednotka: Kvartérní a propojené kvartérní a neogenní sedimenty 

Povodí: Labe 

Dílčí povodí: Ohře, Dolní Labe a ostatní přítoky Labe 

Bilancovaný kolektor: Kvartérní sedimenty 

Kraje: Ústecký 

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

HGR 1180 zahrnuje území soutokové oblasti Ohře a Labe mezi Libotenicemi Dolánky nad Ohří, 

Dušníky, Brňany, Lovosicemi, Malými Žernoseky a Litoměřicemi. Kvartérní rajony podél toku 

Labe vymezují vodohospodářsky významné akumulace fluviálních sedimentů. HGR 1180 byl 

vymezen nově v Hydrogeologické rajonizaci. Jedná se o rajon svrchní vrstvy ve smyslu rajonizace 

(Olmer a kol. 2006) - Obr.2-1. Součástí rajonů proto nejsou podložní křídové kolektory C a A, které 

náleží k HGR 4523 a 4540. Celková plocha HGR 1180 činí 57,82 km
2
. Hranicí rajonu je na S a V tok 

Labe, navazující hranice na JV tvoří rozvodnice a Z mezi obcemi Hrdly a Písty geologická hranice 

mezi svrchnokřídlovými horninami a kvartérními sedimenty. JZ hranice HGR 1180 mezi částí obce 

Hostěnice a obcí Brozany nad Ohří je tvořena litologickým rozhraním mezi kvartérními sedimenty a 

křídovými horninami, navazující úsek je tvořen náspem železniční trati mezi Bohušovicemi nad Ohří a 

Lovosicemi lokálními rozvodnicemi.  

 

 

Obr.2-1. Situace hydrogeologického rajonu 1180 
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3. VSTUPNÍ INFORMACE 

3.1. GEOLOGICKÁ PROZKOUMANOST 

Území je pokryto základní geologickou mapou v měřítku 1 : 50 000 02-43 Litoměřice. Z geologických 

map v měřítku 1:25 000 zasahují na území hydrogeologického rajonu 1180 listy: M-33-53-A-a (Ústí 

nad Labem), M-33-53-A-b (Velké Březno), M-33-53-A-c (Lovosice), M-33-53-A-d (Litoměřice) – 

Shrbený et al. (1967); M-33-53-C-a (Čížkovice) a M-33-53-C-b (Bohušovice n. Ohří) – Šibrava 

(1968); M-33-53-C-d (Budyně nad Ohří) – Domas (1968), M-33-53-D-a (Roudnice nad Labem) – 

Holásek (1969). Neméně významné jsou geologické průzkumy ložisek štěrkopísků v soutokové oblasti 

Labe a Ohře, které tvoří společně s obdobnými uloženinami v údolních nivách obou toků jeden 

hydrogeologický kolektor: například Terezínsko (Kolář et al. 1962), Mlékojedy – Terezínsko (Kohout 

et al. 1962), Travčice (Bylová et al. 1965) a Želetice (Kolář – Kováříková 1973). 

 

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, byly vyhloubeny průzkumné 

hydrogeologické vrty, vesměs s piezometry (pozorovačkami) vzdálenými několik m od dotyčného 

vrtu. Další podrobnosti jsou uvedeny v kompletní dokumentaci (Herrmann et al. 2015a,b), která je 

uložena v archívu ČGS (Geofond). 

 

Tab. 3-1 Přehled kvartérních hydrogeologických vrtů v HGR 1180 a jejich základních výsledků 

vyhloubených v rámci projektu Rebilance zásob podzemních vod v letech 2014‒2015 

ID vrtu Název vrtu 
hloubka vrtu 

(m) 

Rozsah cílového 

kolektoru (m) 

Koeficient transmisivity 

(m2.s-1) 

1180_01Q Travčice 9,03 2,8 – 6,7 5,5.10-3 

1180_02Q Mlékojedy 14,0 1,7 – 11,9 1,4.10-2 
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Obr.3-1. Situace vybraných vrtů v HGR 1180. 
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3.2. HYDROGEOLOGICKÁ PROZKOUMANOST 

Hydrogeologická prozkoumanost zájmového území odpovídá jeho vodohospodářskému významu. Pro 

poznání hydrogeologických poměrů kvartérních fluviálních uloženin údolních niv Ohře a Labe 

poskytují základní informace studie Vrby-Štefka (1958) a zhodnocení Vrány (1962), Plešingra (1964) 

a Vrby (1964) při budování Státní pozorovací sítě mělkých podzemních vod. Práce regionálního 

hydrogeologického průzkumu na Litoměřicku a Roudnicku (Zima 1958), v pravobřežním labském, 

tzv. píšťanském meandru Velkých Žernosek (Zima 1960, Šťáva-Pištora 1966, Pištora 1968, Pištora-

Šťáva 1970), přinesly základní údaje o hydraulických vlastnostech kvartérních fluviálních a křídových 

kolektorů a izolátorů, o jejich počtu, výškové pozici a jejich vzájemném vztahu, včetně údajů o 

fyzikálních a chemických vlastnostech podzemní vody. Průzkumné práce v kvartéru si vynutily řešení 

problematiky umělého obohacování podzemních vod pleistocénních kolektorů v území Trávčického 

lesa (Žák 1969, 1970) a břehové infiltrace Labe v píšťanském meandru. V rámci Projektu Labe se 

hydrogeologií a vodohospodářským využitím kvartéru v zájmovém území zabýval Bělař (1992). 

Zájmové území bylo regionálně hydrogeologicky zmapováno a zpracováno při sestavení listu 02 Ústí 

nad Labem Základní hydrogeologické mapy ČSSR 1 : 200 000 (Hazdrová 1980a), Mapy chemismu 

podzemních vod 1 : 200 000 (Hazdrová 1980b) a příslušných vysvětlivek (Hazdrová et al. 1980). 

Hydrogeologické mapy 1 : 50 000 list 02-41 Ústí n.L. a 02-43 Litoměřice sestavili Hazdrová (1990 a 

1992). 

 

VRTNÁ HYDROGEOLOGICKÁ PROZKOUMANOST 

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

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

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

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

řady pozorování hladin a chemismu podzemních vod ČHMÚ. 

Využití GDbase5 umožnilo zpracování projektu v prostředí GIS, což byl významný krok k modernímu 

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

 

Tab. 3-2 Vrtná prozkoumanost podle databáze Geofondu převedené do Gdbase-5 

HGR 
Počty HG objektů 

v GDB s analýzou s údajem o hladině 

1180 226 175 197 

 

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 Tab. 3-3. 

 

 

. 
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Tab. 3-3 Vrty s režimním pozorováním 

Identifikátor Typ Název objektu Nadmořská výška Katastrální území 

      [m n.m.]   

VP1843 Vrt Lukavec 151,50 Lukavec u Lovosic 

VP1846 Vrt Hrdly 151,37 Hrdly 

VP1847 Vrt Brozany 155,60 Brozany nad Ohří 

VP1848 Vrt Doksany 152.96 Doksany 

VP1849 Vrt Travčice 148.84 Travčice 

VP1850 Vrt Rohatce (Oleško) 170.21 Oleško u Rohatců 

VP1851 Vrt Nové Dvory, HP 65 A 157.08 Nové Dvory u Doksan 

VP1852 Vrt Nové Dvory, HP 65 B   Nové Dvory u Doksan 

VP1853 Vrt Nové Dvory, HP 65 C   Nové Dvory u Doksan 

VP1911 Vrt Nové Kopisty 150.36 Litoměřice 

VP1925 Vrt Libotenice 156.78 Libotenice 

VP1926 Vrt České Kopisty (Počáply) 151.57 Počaply u Terezína 

VP1927 Vrt České Kopisty 148.37 České Kopisty 

VP1928 Vrt Prosmyky 147.96 Prosmyky 

 

 

Obr. 3-2 Pozorované vrty ČHMÚ 
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NOVÉ HYDROGEOLOGICKÉ VRTY 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, 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. 

 

1180_01Q Travčice 

Průzkumný vrt je situován západně od obce Travčice a jjv. od obce Terezín na zemědělské ploše 

v blízkosti opuštěného koryta řeky Ohře. Realizoval se v rámci projektu Rebilance zásob podzemních 

vod. Cílem průzkumného vrtu je získat hydrogeologické a geologické údaje z údolní pleistocénní 

fluviální štěrkopískové terasy, na levém břehu pod soutokem Labe a Ohře. 

 

Tab. 3-4 Základní litostratigrafická rozhraní průzkumného vrtu 1180_01Q 

hloubka (m) 
Hornina stratigrafické zařazení hydrogeologický typ horniny 

od do 

0,0 2,8 Hlína jílovitopísčitá a písek hlinitý holocén poloizolátor 

2,8 6,7 Písek a štěrk pleistocén zájmový kolektor 

6,7 9,03 Jíl (eluvium) svrchní křída izolátor 

 

Průzkumný hydrogeologický vrt 1180_01Q je proveden jako úplná studna o hloubce 9,03 m do 

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

kolektoru je v hloubce 6,7 m pod terénem (z – 147,70 m n .m.) v úrovni 141,00 m n. m. Před 

hydrodynamickou zkouškou dne 12. 6. 2015 byla hladina podzemní vody ve vrtu v hloubce 1,96 m 

pod měřícím bodem, tedy v úrovni 146,79 m n/m. Ve stejný den mělo zvodnění kolektoru mocnost 

5,79 m a volnou hladinu podzemní vody. 

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

odběru podzemní vody Q=2,44 l/s. Vyhodnocení HDZ bylo provedeno metodou Jacobovy aproximace 

s výslednou hodnotou průtočnosti kolektoru T = 480 m
2
/d = 5,5.10

-3
 m

2
/s. Při mocnosti zvodněných 

štěrkopísků 5,79 m je součinitel hydraulické vodivosti k= 9,8.10
-4

 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 1180_01Q Travčice 15. 6. 2015. Podle tohoto odběru je voda vápenato-

sírano-hydrogenuhličitanového typu s vysokou mineralizací 1,26 g/l. Podle skupin převažujících iontů 
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(molární subfacie) je charakterizována typem HCO3-Ca-SO4; chemický typ dle 35 mval%: Ca- 

SO4HCO3; chemický typ dle 20 mval%: Ca-HCO3SO4. Chemické typy i celková mineralizace 

nevybočují z obvyklých hodnot v příslušném hydrogeologickém rajonu, vysoká mineralizace je pro 

značnou část hydrogeologického rajonu 1180 typická. 

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

uvedeným ve vyhlášce 252/2004 Sb.) voda nevyhovuje obsahem síranů, dusičnanů (150 mg/l), 

vodivostí (odpovídá vysoké celkové mineralizaci) a obsahem pesticidů. 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.) je voda pro vodárenské využití nevhodná a řadí se 

do nejhorší kategorie >A3 kvůli vysokému obsahu síranů, dusičnanů a vodivosti. 

Podle zadání byla na tomto vrtu provedena karotáž. Voda přitéká do vnitřního prostoru vrtu v horní 

části perforovaného úseku (2,44–3,1 m). Část vody proudí napříč vrtem rychlostí Vf = 1,8 m/den, část 

vrtem dolů s vydatností Q = 250 l/den- vrt opouští postupně v intervalu 4,5–6,0 m. Během čerpání se 

jako hlavní přítok projevila poloha 4,6-5,8 m. Voda ale přitékala v menší míře prakticky z celé vrstvy 

štěrkopísků. Během čerpání o vydatnosti 0,45 l/s hladina poklesla o dS=0,11m. Konstrukce vrtu 

umožňuje sledování hladiny a kvality vody, neumožňuje však monitoring směru proudění podzemní 

vody. 

 

1180_02Q Mlékojedy 

Průzkumný vrt je situován na severním okraji zemědělské oblasti jižně od průmyslové zóny v obci 

Mlékojedy, vjv. od obecního úřadu Mlékojedy. Realizoval se v rámci projektu Rebilance zásob 

podzemních vod. Cílem průzkumného vrtu je získat hydrogeologické a geologické údaje z údolní 

pleistocénní fluviální štěrkopískové terasy, na levém břehu pod soutokem Labe a Ohře. 

Do hloubky 1,7 m vrt zastihl hlíny, do hloubky 4,5 m pak hlinité a jílovité písky. Následuje vrstva 

štěrkopísků. V hloubce 11,9 m vrt zastihl podložní slínovce. 

 

 Tab. 3-5 Základní litostratigrafická rozhraní průzkumného vrtu 1180_02Q 

hloubka (m) 
Hornina stratigrafické zařazení hydrogeologický typ horniny 

od do 

0,0 1,7 Navážka holocén izolátor 

1,7 11,9 Písek a štěrk pleistocén zájmový kolektor 

11,9 14,0 Jíl (eluvium) svrchní křída izolátor 

 

Průzkumný hydrogeologický vrt 1180_02Q je proveden jako úplná studna o hloubce 14,0 m do 

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

kolektoru je v hloubce 11.9 m pod terénem (z – 149,47 m.m.) v úrovni 137,57 m n/m. Před 

hydrodynamickou zkouškou dne 17.2.2015 byla hladina podzemní vody ve vrtu v hloubce 6,08 m pod 

měřícím bodem, v úrovni 144,32 m n/m. Ve stejný den mělo zvodnění kolektoru mocnost 6,75 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=4,2 l/s. Vyhodnocení HDZ bylo provedeno metodou Jacobovy aproximace s 

výslednou hodnotou průtočnosti kolektoru T = 1250 m
2
/d = 1,4.10

-2
 m

2
/s. Při mocnosti zvodněných 
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štěrkopísků 6,75 m je součinitel hydraulické vodivosti k= 2,14.10
-3

 m/s. Hodnota součinitele 

storativity je cca 25 %. Podle vysoké 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 1180_02Q Mlékojedy 18. 2. 2015. Podle tohoto odběru je voda 

vápenato-sírano-hydrogenuhličitanového typu s vysokou mineralizací 1,27 g/l. Podle skupin 

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

mval%: Ca- SO4HCO3; chemický typ dle 20 mval%: CaMg-HCO3SO4. Chemické typy i celková 

mineralizace nevybočují z obvyklých hodnot v příslušném hydrogeologickém rajonu, vysoká 

mineralizace je pro značnou část hydrogeologického rajonu 1180 typická. 

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

uvedeným ve vyhlášce 252/2004 Sb.) voda nevyhovuje obsahem síranů, dusičnanů, vodivostí 

(odpovídá vysoké celkové mineralizaci) a obsahem pesticidů. 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.) je voda pro vodárenské využití nevhodná a řadí se do 

nejhorší kategorie >A3 kvůli vysokému obsahu síranů, dusičnanů a vodivosti. 

Podle zadání byla na tomto vrtu provedena karotáž. Voda přitéká do vnitřního prostoru vrtu ve střední 

části perforovaného úseku (8,1–9,6 m). Část vody proudí napříč vrtem poměrně vysokou rychlostí Vf= 

6,5 m/den, část vrtem dolů s vydatností Q = 1400 l/den- vrt opouští postupně v intervalu 10–11,8 m, 

tedy ještě těsně nad rozhraním štěrkopísky-slínovce, které v tomto vrtu představují hydraulický 

izolátor. Během čerpání se jako hlavní přítok projevila poloha 8,75–9,6 m. Během čerpání o 

vydatnosti 0,47 l/s hladina poklesla pouze o dS = 0,03m, což svědčí o vysoké propustnosti 

štěrkopísků. Konstrukce vrtu umožňuje sledování hladiny a kvality vody, neumožňuje však 

monitoring směru proudění podzemní vody. 
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4. CHARAKTERISTIKA RAJONU 

4.1. GEOLOGICKÁ STAVBA 

Hydrogeologický rajon 1180 je vázán na soutokovou oblast řek Ohře a Labe mezi Libotenicemi 

Dolánky nad Ohří, Dušníky, Brňany, Lovosicemi, Malými Žernoseky a Litoměřicemi. Kvartérní HGR 

podél toku Labe vymezují vodohospodářsky významné akumulace fluviálních sedimentů. Z hlediska 

geologické stavby se jedná o akumulační oblast, ve které tvoří kvartérní sedimenty souvislý pokryv. 

Podle toku Labe a Ohře se vyskytují fluviální sedimenty zastoupené písky a štěrkopísky v několika 

výškových úrovních, tvořených dobře propustnými pleistocenními a holocenními štěrkopískovými a 

pískovými akumulacemi. V jejich nadloží spočívají především spraše a naváté písky. V malé míře 

jsou zde zachovány další genetické typy kvarterních uloženin (zejména navážky), které mají daleko 

menší vodohospodářský význam. Nejvýznamnější kolektor hydrogeologického rajonu představují 

akumulace tzv. hlavní a údolní terasy (střední pleistocén až holocén). Podloží je tvořeno především 

relativně nepropustnými sedimenty svrchní křídy. 

 

4.1.1. STRATIGRAFIE A LITOLOGIE 

PODLOŽNÍ JEDNOTKY 

Podloží celého hydrogeologického rajonu jsou tvořeny převážně nepropustnými jemnozrnnými 

sedimenty svrchní křídy. Prachovce, spongolitické písčité slínovce a jílovce bělohorského souvrství a 

spod ní části jizerského souvrství vystupují především v jižním okolí hydrogeologické rajonu (z. a sz. 

od Roudnice nad Labem). Jílovitoprachovité pískovce jizerského souvrství tvoří erozní svah v pravém, 

nárazovém břehu Labe mezi Křešicemi a Litoměřicemi. Převážná plocha podloží rajonu je tvořena 

slínovci a jílovitými vápenci teplického souvrství. V jejich nadloží leží silicifikované jílovité vápence 

rohateckých vrstev, které tvoří dílčí elevaci Dolánky a Doksany v jižní části rajonu.  

 

SPODNÍ PLEISTOCÉN 

Nejvyšší úrovně fluviální písčitých štěrků spodního pliestocénu vytvářejí zpravidla izolované 

akumulace vyšších teras a nacházejí se v několika reliktech nedaleko za hranicí sz. části rajonu. Byly 

vymapovány v sz. okolí Žernosek, zejména na plochém hřbetu směřujícím od této obce k Chotiměři. 

Relativní výška povrchů nesouvislých reliktů kolísá v rozmezí 70 – 150 m nad hladinou Labe. Jde o 

hnědorezavé až rezavohnědé, níže hnědošedé, mnohdy soliflukcí porušené proluviální až fluviální 

písky a štěrkovité písky svrchu stmelené limonitem, místy horizontálně zvrstvené. Valouny jsou 

polooválné až oválné, dosahují velikosti 1-5 cm (na bázi balvany do 30-50 cm) tvořené převážně 

křemenem, silicity, kvarcity, méně tercierními vulkanity, rulami opárenského krystalinika, porfyrem, 

ojediněle křídovými horninami. Mezerní hmotu tvoří většinou silně jílovité písky s přechody do 

písčitého siltu. Mocnost sedimentů kolísá v rozmezí 0,7 – 6,15 m (Šibrava in Shrbený et al. 1967). 

Podstatně rozsáhlejší výskyty spodnopleistocenních (günzkých) a starších středně pleistocenních 

(mindelských) úrovní fluviálních písčitých štěrků se nacházejí rovněž za hranicemi rajonu mezi 

Vrbičany, Chotěšovem, Žabovřesky, Břežany, Brozany a Rochovem, kde jsou většinou zakryty 

sprašemi. Další poměrně rozsáhlé území jejich výskytu za hranicí rajonu, zakryté sprašemi pouze 

lokálně, se prostírá zhruba mezi Hradčany a obcí Kleneč (Domas/red./ – Čech 1990).  
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STŘEDNÍ PLEISTOCÉN 

Fluviální písčité štěrky středně pleistocenního stáří z tvoří několik reliktů blízko hranice ohárecké 

větve rajonu na pravém břehu Ohře v úseku jv. od Pístů po Chvalín (Domas 1968, Šibrava 1968, 

Domas/red./ – Čech 1990). Další výskyt této úrovně se nalézá u jv. okraje rajonu mezi Chodouny a 

Kyškovicemi. Jsou také zachovány na řadě většinou malých lokalit nedaleko za hranicí rajonu vpravo 

od toku Ohře nad obcemi Hradčany, dále mezi Novými Dvory, Doksany, Dolánky a Oleškem. 

Většinou jsou zakryty sprašemi nebo navátými písky, ze kterých lokálně vystupují na povrch. Další 

lokalita, lokálně zakrytá navátými písky, se nachází (rovněž mimo rajon) v labském meandru mezi 

Kyškovicemi a Chodouny (Domas 1968, Šibrava 1968, Domas/red./ – Čech 1990). Plošně 

významnější akumulace středního pleistocénu odpovídající hlavní terase jsou vyvinuty ve dvou dílčích 

úrovních. Vyšší úroveň má povrch 12 až 17 m a bázi 0 až 4 m nad hladinou Labe. Její výskyt je vázán 

na morfologický stupeň v soutokové oblasti Ohře a Labe v okolí obcí Travčice, Nučničky, Hrdly a 

Dolánky. Z velké části je tato akumulace pokryta navátými písky nejčastěji v podobě přesypů. V okolí 

Lovosic jsou sedimenty této úrovně rovněž většinou zakryty a sprašemi, svahovými sedimenty s 

eolickým podílem nebo proluviálními uloženinami. Nižší úroveň je cca 3 – 6 m, ojediněle 10 m nad 

hladinou Ohře nebo Labe, báze leží zhruba v úrovni povrchu hladiny toků. Mocnost kolísá v rozmezí 

zhruba 10 - 13 m. Tyto sedimenty se nacházejí jednak v podloží sprašového pokryvu v soutokové 

oblasti Ohře a Labe. Za východní hranicí rajonu se nalézají na pravém břehu Labe mezi obcemi 

Černěves, Lounky a průmyslovým zařízením „Na Záhorčí“. Další větší výskyt sedimentů téhož stáří 

leží blízko za v. okrajem rajonu mezi obcemi Chodouň, Černěves, Vědomice a poněkud dále mezi 

Polepy a Vruticemi (Holásek 1969, Shrbený, O./red./ et al 1967, Domas/red./ – Čech 1990).  

Sedimenty středního pleistocénu tvoří rezavě hnědý, místy jílovitý, štěrkovitý písek až písčitý štěrk, ve 

kterém se písčité a štěrkovité polohy zřejmě nepravidelně střídají. Valouny o velikosti 0,5 - 5 cm, max. 

15 cm jsou poloostrohranné až polooválené. Tvoří je téměř výhradně křemen, méně kvarcity, silicity, 

křemence, místy proterozoické břidlice, žuly, ruly a tercierní vyvřeliny Povrch fluviálních sedimentů 

této stratigrafické úrovně.  

 

SVRCHNÍ PLEISTOCÉN 

Fluviální štěrkopísky svrchního pleistocénu odpovídají údolní terase a představují vodohospodářsky 

nejvýznamnější akumulaci v hydrogeologickém rajonu. Jejich výskyt je na soutokovou oblast Ohře a 

Labe.  

Jeho vznik je zřejmě spjat s větším přínosem sedimentárního materiálu z povodí Ohře Fluviální 

uloženiny vykazují vysoký stupeň vytřídění s převládající středně až hrubě zrnitou písčitou frakcí nad 

štěrkovou v poměrech 30:70 až 40:60, ojediněle 50:50 (Shrbený - Macák 1967, Šibrava 1968). Poměr 

obou frakcí je vertikálně i horizontálně značně proměnlivý. Velikost hrubě opracovaných valounů se 

pohybuje průměrně kolem 5 cm, při bázi přesahuje až 20 cm. V horninovém složení převládá křemen, 

křemenec, méně se vyskytuje pískovec, buližník, rula, žula, granodiorit, vzácně svor, čedič, tefrit, 

žulový porfyr a syenit. V bazální části akumulace se vyskytují též valouny hornin křídového stáří 

(Kolář 1969). Mocnost štěrkovitých písků se pohybuje v širokém rozmezí od několika metrů až po 

18,5 m (Kolář 1969). Ohře zde vytvořila objemnějším přínosem sedimentů fluviální kužel, což 

následně vyvolalo pozvolný ústup toku Labe k severu, až k úpatním částem erozních svahů 

budovaných křídovými sedimenty, které postupně zatlačil tok Labe k severu. 
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Obr.4-1. Přehledná geologická mapa rajonu 1180 
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Proto zaujímají štěrkovité písky až písčité štěrky tohoto vývojového stupně velkou část plochého 

území mezi Brozany, Keblicemi, Lukavcem, Lovosicemi, Želeticemi, Terezínem, Bohušovicemi a 

Brňany, které ve velké míře přesahují hranice zkoumaného rajonu. Povrch svrchně pleistocenní 

akumulace leží 4 – 6 m nad hladinou Labe. Mocnost štěrkovitých písků se pohybuje v rozmezí 6,9 – 

15 m a báze spočívá pod povrchem nivy obou řek. Fluviální uloženiny vykazují vysoký stupeň 

vytřídění s převládající středně až hrubě zrnitou písčitou frakcí nad štěrkovou v poměrech 30:70 až 

40:60, ojediněle 50:50 (Shrbený - Macák 1967, Šibrava 1968). Poměr obou frakcí je vertikálně i 

horizontálně značně proměnlivý. Velikost hrubě opracovaných valounů se pohybuje průměrně kolem 

5 cm, při bázi přesahuje až 20 cm. V horninovém složení převládá křemen, křemenec, méně se 

vyskytuje pískovec, buližník, rula, žula, granodiorit, vzácně svor, čedič, tefrit, žulový porfyr a syenit. 

V bazální části akumulace se vyskytují též valouny hornin křídového stáří (Kolář 1969). Mocnost 

štěrkovitých písků se pohybuje v širokém rozmezí od několika metrů až po 18,5 m (Kolář 1969). 

Naváté písky pokrývají téměř souvisle území mezi údolními nivami Ohře a Labe, ležící zhruba mezi 

obcemi České Kopisty, Travčice, Hrdly, Dolánky, Hrobce, Libotenice a Nučničky. Jejich výskyt 

pokračuje dále východním až jihovýchodním směrem na pravém břehu Labe, těsně za hranicí 

zkoumaného území mezi obcemi Křešice, Lounky a Kyškovice (Domas/red./–Čech 1990).  

V největším rozsahu jsou vyvinuty v oblasti Travčického lesa, kde spočívají na fluviálních 

štěrkovitých píscích středně a svrchně pleistocenního stáří. Tvoří morfologicky výrazné přesypy, 

místy barchanovitého tvaru. Ve v. části tohoto území dosahují mocnosti až 30 m. Převládá v nich 

křemen (45 - 70 %), dále je přítomen křemenec, rula, granit, pískovec, rohovec, pegmatit a aplit. Písky 

jsou zpravidla nevápnité, nebo jen slabě vápnité (Šibrava 1968a,b). 

Spraše představující svrchní izolátor vytvářejí velký, téměř souvislý, pokryv mezi Lovosicemi a 

Terezínem a mezi Travčicemi a Křesicemi. Jsou silně vápnité, prachovité až písčité, obsah CaCO3 

přesahuje lokálně 30 % a místy se v nich vyskytují polohy přemístěné soliflukcí. Podle křivky DTA je 

v nich přítomen kaolinit, montmorillonit a částečně illit. Na plošině u Brozan dosahují spraše 

největších mocností. Maximální hodnoty 18,7 m bylo dosaženo ve vrtu jz. od obce. Při pravém břehu 

Ohře, zejména s. od vrchu Skála (k. 210 m n. m.), jsou spraše výrazně písčitější a přecházejí pozvolna 

do komplexu navátých písků (Šibrava 1968a,b). Vzhledem k podobné litologické charakteristice jsou 

na geologické mapě v měřítku 1:50 000 (Domas/red./ – Čech, 1990) i v geologickém schématu 

zahrnuty do sprašového komplexu i polygenetické eolicko-fluviální sedimenty (přeplavené spraše) 

pleistocenního až holocenního stáří, spočívající na fluviálních štěrkovitých píscích uložených ve 

svrchním pleistocénu (Shrbený 1967b, Šibrava 1968a,b). Jde většinou okrové až žlutohnědé, jemně 

písčité, mnohdy vápnité silty. Lokálně se vyskytují jemně slídnaté, rezavě skvrnité, zpravidla vápnité 

hlíny ojediněle s cicváry, nebo polohy jemně slídnatých, přeplavených navátých písků, u kterých se 

s hloubkou zvyšuje podíl fluviálních písků. Místy se v nich objevují i polohy štěrku.  

 

HOLOCÉN 

Fluviální písčité hlíny jsou vázány na údolní nivy vodních toků. V nivě Ohře jsou hlíny nejčastěji 

červenohnědé a dosahují mocnosti 2 - 3 m. Bývají slabě vápnité. Nalezená malakofauna u Hostěnic 

svědčí o společenstvu otevřených bezlesích, travnatých a zčásti vlhkých stanovišť s menším podílem 

vlhčího lesa nebo luhu z období středního až mladého holocénu. Mocnost fluviálních sedimentů 

dosahuje zpravidla 3 – 5 m. Na listu Libochovice jsou rozděleny na vyšší a nižší aluviální (nivní) 

stupeň, což nemá pro tuto zprávu význam. V povodňových převážně písčitých hlínách vyššího 

aluviálního stupně byla nalezena malakofauna (Šibrava in Shrbený/red./ et al. 1967). 
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Protože leží báze fluviálních štěrkovitých písků spočívajících pod holocenními náplavy Labe a Ohře 

ve stejné úrovni, jako u svrchně pleistocenní fluviálních sedimentů, zařazuje je V. Šibrava (1967, 

1968a, b, c, d) v celé mocnosti rovněž do nejmladšího pleistocénu. Proto se v kapitolách věnovaných 

holocenním sedimentům o jejich mocnosti a charakteru již nezmiňuje.  

Protože ale došlo v holocénu při vývoji údolních niv obou řek k podstatné redepozici svrchně 

pleistocenních fluviálních sedimentů, nelze jim přisuzovat totéž stáří v celé jejich mocnosti. Problém 

je v tom, že není možné prokázat, do jaké hloubky jejich přeplavení proběhlo, protože jde co do 

horninového složení, zrnitosti a charakteru opracování o stále stejný sediment, který není holocenní 

redepozicí nijak ovlivněn.  

Pro doplnění tohoto odstavce uvádím příklad mocnost fluviálních písků, štěrkovitých písků, lokálně 

písčitých štěrků pod holocenními náplavy Labe a Ohře na lisu mapy 1:20 000 M-33-53-A-d 

(Litoměřice), která zde kolísá v rozmezí 3 - 12,3 m (Šibrava in: Shrbený/red./ et al. 1967a). 

Diskutabilní je pouze mocnost těchto sedimentů redeponovaných v holocénu. 

Organické sedimenty vznikají v opuštěných korytech, např. v nivě Ohře u Terezína a v jz. okolí obce 

Hrdly již nedaleko za hranicí rajonu (Šibrava 1968c,d). Drobné boční toky jsou vyplňovány 

splachovými sedimenty jsou tvořeny hlinitými sedimenty jako důsledek fluviálních procesů a 

sedimentace nasycenými hustotními proudy. Svahové sedimenty představují plošně nevýznamné 

akumulace na úpatí strmých svahů. 

 

4.1.2. STRUKTURNÍ STAVBA 

 rajon 1180 je situován v oblasti Terezínské tabule. Charakter sedimentů a jejich rozšíření je 

výsledkem exogenních procesů podmíněné jednak klimatickými cykly a vývojem erozní báze 

v průběhu kvartéru. Mocnost štěrkovitých písků se pohybuje v širokém rozmezí od několika metrů až 

po 18,5 m (Kolář 1969). Značně proměnlivé mocnosti byly zjištěny i v hydrogeologických vrtech. 

Například ve vrtu 1180_02Q Mlékojedy byl zastižen kvartérní kolektor odpovídající údolní terase 

v mocnosti 10,9 m a ve vrtu 1180_01Q u Travčic pouze 4,5 m. Báze údolní terasy (podle 

geologického modelu) klesá od nadmořské výšky 150 m (jižně od Brozan v údolí Ohře) až na úroveň 

nižší než 130 m. V místech relativně úzkého říčního údolí průběh báze údolní terasy kopíruje současný 

tok Labe i Ohře. Pozvolna klesá z úrovně150 m n. m. (v jižní části rajonu u Hoštěnic) na úroveň okolo 

140 m n. m. v okrajových částech soutokové oblasti u Bohušovic nad Ohří, což odpovídá mocnostem 

do 10 m. V tělese fluviálního kuželu, zaujímajícího centrální část rajonu, je průběh báze značně 

proměnlivý, jak dokládají mocnosti od 4 do 16 m. Tvar izolinií indikuje vysokou sinusoitu tehdejších, 

dnes pohřbených, přehloubených koryt, na která jsou vázány vyšší mocnosti štěrkopískové akumulace. 

Redukované mocnosti jsou zřejmě v oblasti Terezína, kde úroveň báze dosahuje až 146 m n. m. 

V místě zúžení říčního údolí Labe při severním okraji rajonu je indikováno pohřbené koryto se 

zvýšenými mocnostmi severovýchodně od současného koryta Labe přes tzv. píšťanský meandr, kde 

báze klesá k nadmořským výškám 128 m n. m., což odpovídá až 20 m mocnosti akumulace. Za 

jihozápadním okrajem rajonu, v oblasti Keblic, stoupá báze štěrkopískových uloženin k úrovni 

současné nivy, jež odpovídá risské (hlavní) terase.  

 

 

 



Rebilance zásob podzemních vod                                                                        ID EIS 10051606-SFŽP 

23 

 

 

 

 

Obr.4-2. Izoliniový model báze kvartéru v oblasti R1c 
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Obr.4-3. Zjednodušené geologické řezy fluviální terasami v oblasti R1c (HGR 1180)
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4.2. HYDROLOGIE (SRÁŽKY A ODTOKY) 

Z klimatického hlediska je rajon tvořen teplou, suchou oblastí T2, s mírnou zimou zabírající širší 

soutokovou oblast Labe a Ohře. Podle dlouhodobých měření hydrometeorologického ústavu za léta 

1931 až 1960 přesahují průměrné roční teploty vzduchu 8
o
C (stanice Litoměřice 8,8

o
C, stanice 

Roudnice 8,7 
o
C); nejtepleji je v červenci a nejchladněji v lednu. Pro celé území jsou charakteristické 

nízké hodnoty dlouhodobých průměrných srážkových úhrnů (srážkoměrná stanice Lovosice 494 mm, 

Litoměřice 479 mm). Nejmenší spad srážek je zaznamenán v únoru a březnu se 23 až 24 mm a největší 

v červenci se 76 až 79 mm. 

 

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

                    I    II    III  IV   V  VI  VII VIII  IX  X  XI  XII     I-XII 

Litoměřice 174 m n.m. 27 24 23 33 49 60 79 53 36 37 29 29 479 

Lovosice 158 m n.m. 26 25 25 35 52 67 76 52 38 39 31 28 494 

 

Postupné zkoumání korelace dlouhodobých časových záznamů kolísání podzemních vod a 

separovaného základního odtoku sloužilo k vyhledávání reprezentativního vrtu s dlouhodobým 

pozorováním hladin podzemní vody v dílčím povodí HGR, ke kterému by byly vztaženy výpočty 

základního odtoku. Pro každou časovou řadu základního odtoku se hledal charakteristický měřený vrt, 

jehož kolísání hladiny podzemní vody je korelováno s kolísáním podzemního odtoku. Na 

reprezentativním vrtu se ověřoval vztah mezi změnami hladin podzemní vody a základního odtoku. K 

dvojici bylo definováno území, které reprezentuje. Korelace je testována na hodnotách základního 

odtoku podle různých metod a v případě pozitivních výsledků se hledají možné důvody z hlediska 

vlastností hydrogeologické struktury (např. vícekolektorový systém, velké rozdíly mezi 

hydrologickými a hydrogeologickými souvislostmi), ale také charakteristiky povodí, sledované 

reprezentativním profilem (hlavně z hlediska možných ovlivnění průtoků). 

Pro stanovení srážko-odtokových vztahů HGR 1180 byla převzata archivní data o srážkách a odtocích. 

Základní data o srážkoměrných stanicích a jejich měření jsou uvedena v Tab. 4-2.  

 

Tab. 4-2. Základní údaje o srážkoměrných stanicích (údaje v mm) 

číslo lokalita doba měření (hodnocení) max. mm (datum) průměr mm poznámka  

U1DOKS01 Doksany 1. 1. 1971 -31. 12. 2010 82,2 (19. 7. 1981) 1,82 denní úhrny 

 

Hlavní erozní bází území je Labe - průměrný průtok v Lovosicích dosahuje 291 m
3
/s, průměrný průtok 

Ohře při ústí do Labe činí 37,94 m
3
/s, v Lounech 36,30 m

3
/s.  

Průtoky na tocích jsou měřeny na průtokoměrných stanicích ČHMÚ, VÚV a dalších účelových sítích. 

Plocha rajonu leží uvnitř rozsáhlého mezipovodí Labe, pro které je možné vypočítat odtoky, ale jejich 

hodnoty jsou poznamenané nepřijatelnou chybou způsobenou ovlivněním jezy. Proto bylo zvoleno 

navazující mezipovodí Ohře vymezené dolním profilem Louny (2190) a horními profily Žatec - Ohře 

(2160), Holedeč – Blšanka (2170) / Stránky - Blšanka (2175) a Třetí mlýn – Chomutovka (2180). 

Průtoky v uvedených profilech jsou nebo byly dlouhodobě pozorované vodoměrnými stanicemi 

ČHMÚ (viz kapitola 6.1) 
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PROMĚNLIVOST SRÁŽEK NA PLOŠE HGR 1180 

Průměrné dlouhodobé roční úhrny srážek za období 1981–2010 znázorňuje Obr.4-4. Posuzovány byly 

průměrné roční hodnoty z hlediska výskytu trendu za období 1961 – 2010. Nebyl indikován statisticky 

významný trend srážkových úhrnů. Byl indikován statisticky významný trend teploty vzduchu s 

gradientem 0,03°C za rok s počátkem v roce 1963. 

 

 

Obr.4-4. Výškopis [m n.m.] a průměrné roční srážkové úhrny 1981-2010 [mm/rok] 

 

Tab. 4-3. Vývoj srážkových úhrnů. 

 1961-1980 1981-2010  2001-2010  

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

.HGR 465.92 507.81 1.09 548.01 1.08 

mezipovodí Ohře (Louny) 477.10 494.47 1.04 520.26 1.05 

 

Tab. 4-4. Vývoj teploty. 

 1961-1980 1981-2010  2001-2010  

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

.HGR 465.92 507.81 1.09 548.01 1.08 

mezipovodí Ohře (Louny) 477.10 494.47 1.04 520.26 1.05 

 

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. 
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4.3. HYDROGEOLOGIE  

Spraše pokrývají rozsáhlé plochy v okolí Litoměřice a Lovosic, váté písky se vyskytují v okolí obcí 

Píšťany-Žalhostice a Křešice. Spraše mají převážně izolační funkci, která brání povrchovému 

znečistění podzemní vody. Ve spraších je možnost vytvoření nesouvislých nevýznamných zvodní, 

v zájmovém území však zvodně ve spraších nejsou zaznamenány. Podobně případné zvodně ve vátých 

píscích (vyskytujících se např. při soutoku Ohře a Labe v Travčickém lese) též nejsou 

dokumentovány. 

Terasové štěrkopísky představují velmi významný zdroj podzemní vody – především Píšťanský 

meandr. Nejnižší stupeň údolní terasa je omezen na úzký pruh kolem vodního toku, převážně pokrytý 

hlinou a hlinitým pískem červenohnědé barvy („červenky“), mezi Žalhosticemi a Žernoseky tvoří 

velmi významný Píšťanský meandr. Nejrozsáhlejší je střední údolní terasa (riss ?), je zpravidla zakrytá 

sprašovými hlinami. Spodní terasa (riss?) je vyvinuta od Travčic a Nučnic k J, je oddělena od údolní 

terasy zřetelným morfologickým stupněm, má pravděpodobně vyvinuté přehloubené koryto, její 

povrch je částečně překryt vátými písky, sprašovými hlínami atp. (Vrba 1964). Terasy středního 

pleistocenu (preriss, mindel ?) tvoří několik hydrogeologicky nevýznamných reliktů v j. části rajonu. 

Podzemní voda je z nich jímána především vrty a studněmi. Nejpříznivější, tj. velmi vysoké a vysoké 

hydraulické parametry, byly zjištěny v kvartérních průlinových kolektorech písků a štěrků 

pleistocenního a holocenního stáří v údolní nivě Labe a na soutoku Labe a Ohře. Průměrná 

transmisivita v úseku Křešice – Lovosice činí T=5,0.10
-3

 m
2
/s a propustnost vyjádřená koeficientem 

filtrace kf=6,3.10
-4

 m/s. Zatímco střední hodnoty byly zjišťovány v údolích Ohře a zbývajících přítoků 

Labe.  

 

Tab. 4-5. Hydraulické parametry hornin – indexy tramsmisivity Y a propustnosti Z  

(na území listu 02-41 Ústí n.L. a 02-43 Litoměřice dle Hazdrové 1996, 1992 a 1980) 

 Y min Y max Yprům n Z min Z max Zprům n 

fluviální uloženiny Labe u Libochovan  6,1 6,6 6,4 9 5,0 5,6 5,4 9 

údolní niva Labe od M.Žernosek po ústí Ohře 6,4 7,1 6,7      

údolní niva Labe od ústí Ohře k V 6,2 6,9 6,5      

pleistocén – Píšťanský meandr 6,9 7,3 7,1      

pleistocén Křešice aj. 6,2 7,1 6,6      

úsek Křešice – Lovosice celkem 5,8 7,3 6,7  4,5 6,3 5,8  

 

Přírodní zdroje podzemní vody v kvartérních fluviálních kolektorech vznikají na místě, průlinové 

kolektory mají volnou hladinu podzemní vody, která úzce koresponduje s hladinou vody v 

povrchovém toku, a jsou zdrojem využitelné zásoby podzemní vody.  

Pro kvartérní fluviální náplavy má Labe tuto funkci (Bělař 1992): V prostoru říčního km 27,30 (jez 

v Roudnici) až 41,21 (jez v Českých Kopistech) tok Labe sleduje osu přehloubeného koryta. Podloží 

kvartéru je zde značně členité. Mocnosti zvodnění dosahují až 9 m. Labe tvoří hlavní drenážní bázi až 

k ř. km 40, zde se vedle vlivu podjezí uplatňuje drenážní účinek Ohře. V úseku ř. km 41,21-49,29 (jez 

v Lovosicích) tvoří Labe hlavní drenážní bázi. Mocnosti zvodnění dosahují až 10 m. U jezu 
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v Lovosicích se neuplatňuje drenážní účinek podjezí, ani drenážní účinek pískovny ve Velkých 

Žernosekách. Od ř. km 52 Labe protéká úzkým korytem s minimem kvartéru. 

Jezero vzniklé těžbou štěrkopísků v Píšťanském meandru je též možnou zásobárnou vody pro Ústi nad 

Labem, ovšem důležité je zde i jímání z křídového kolektoru A (vrty V-1a, V-4a hluboké přes 140 m 

v blízkosti Píšťanského meandru až 70 l/s). Vodárenská soustava Žernoseky (z okolí Píšťanského 

meandru) zásobuje většinu okresu Litoměřice - mj. Litoměřice Terezín, Bohušovice, Roudnici, n. L., 

Lovosice, Štětí, Třebenice, z části i Ústí nad Labem. Pro průmyslovou vodu v Ústí nad Labem slouží 

tzv. Labský přivaděč, jímající labskou vodu. 

U 15 evidovaných odběrů v oblasti kvartéru byly dosahovány pravděpodobně maximální vydatnosti 

celkem 120-170 l/s v letech 1988-1990 (Bělař 1992). Nejvíce VaK Litoměřice až 160 l/s - z toho 

z kvartéru: Píšťany až 18 l/s, Žernoseky až 90 l/s, Žernoseky studna RA-1 až 24 l/s, Lovosice 

Myslivecká studna až 7 l/s. Dále Tanex Žalhostice (až 26 l/s) a Litoměřice-Želetice (25 l/s), STZ 

Lovosice (až 11 l/s), atd. (Bělař 1992). 

 

PROUDĚNÍ PODZEMNÍ VODY V RAJONU 

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 Ohře 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.  

 

 

4.4. HYDROCHEMIE 

V kvartérních průlinových kolektorech jsou obvyklé typy (dle 20 mval%) Ca(Mg)-HCO3(SO4), s 

různou celkovou mineralizací. Tyto kolektory jsou nejsnáze zranitelné antropogenní činností, která 

vyvolává změny v chemismu podzemních vod. Obdobně znečištěné povrchové toky v celé poříční 

zóně nepříznivě ovlivňují chemismus podzemní vody přilehlých kvartérních kolektorů. U více celkově 

mineralizovaných podzemních vod kvartérních kolektorů na soutoku Ohře a Labe přesahují obsahy 

rozpuštěných látek 1 g/l i více (na Lovosicku, v údolí Modly). V píšťanském meandru vedle typůs 

obsahem hořčíku Ca(Mg)-HCO3(SO4) podzemní vody jsou časté též typy s obsahem sodíku Ca(Na)-

HCO3(SO4), s mineralizací od 0,4 do 0,85 g/l. 

 

MAPY HYDROCHEMICKÝCH TYPŮ 

Pro potřeby regionálního hodnocení bilancovaných hydrogeologických rajonů, případně oblastí byly 

jako vstupní informace využity existující výsledky chemických analýz převážně z jednorázových 

odběrů podzemní vody z archivu ČGS do roku 2013, dále analýzy z pramenů ČHMÚ, výsledky analýz 
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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 vrtů s hloubkou menší než 10 m, 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. 

 

Tab. 4-6. Počet chemických analýz použitý ke konstrukci hydrochemických map a map upravitelnosti na 

území HGR 1180 

Kolektor celkový počet analýz v databázi 
použité analýzy 

upravitelnost chemický typ 

kvartér 105 105 87 

Připovrchová zóna 110 142  

Indikace znečištění 20 65  

celkem 175   

 

V kvartéru v HGR 1180 převažuje smíšený hydrochemický typ Ca-HCO3SO4, resp. Ca-SO4HCO3. 

Jižně od Bohušovic nad Ohří v náplavech Ohře převažuje síranový typ Ca-SO4, podobně 

v jihovýchodním rohu rajonu u Labe. Ca-HCO3 typ převažuje pouze na malém území na V od Brozan. 

Celková mineralizace převažuje velmi vysoká, nad 1 g/l. Výjimkou jsou Píšťanský meandr, 

nejvýchodnější část rajonu a malé území v. od Brozan (kde koreluje s hydrogenuhličitými typy), s  

převážně vysokou mineralizací, ale pod 1g/l. 
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Obr.4-5. Chemický typ (35 mval%) podzemní vody v HGR 1180, s vymezením oblastí velmi vysoké mineralizace 

(TDS) >1 g/l. 
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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 

Rebilance byly tyto stopovače použity pro určení střední doby zdržení a výsledky byly srovnány se 

staršími údaji. 

V rajonu 1180 byla koncentrace freonů 11, 12, 113 a SF6 stanovena ve vrtech Terezín 1180_01Q 

(R74) a Mlékojedy 1180_02Q (R75 Tab. 4-7). Střední doba zdržení zde podle exponenciálního 

modelu dosahuje 30-60 let (Tab. 4-8).  

 

Tab. 4-7. 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) 

R74 8,5 ± 0,5 2,5 ± 0,3 0,02 ± 0,05 1,2 ± 0,2 

R75 1,8 ± 0,1 4,9 ± 0,5 0,22 ± 0,05 1,4 ± 0,2 

 

Tab. 4-8. Rozsah středních dob zdržení (roky) za předpokladu exponenciálního modelu podle 4 různých 

stopovačů  

vzorek Freon 11 Freon 12 Freon 113 SF6 

R74 60-80 kontam. 185-200 34-55 

R75 <26 40-50 49-95 27-40 

 

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 
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z kvartérních náplavů díky břehové infiltraci (např. okolí Káraného) dosahuje doba zdržení obvykle 

prvních desítek let (objekty R50-53; R55-R60). Naopak ve dvou případech byly v bažinatém plochém 

povrchu terasy Labe zjištěny doby zdržení přes 200 let (objekty R66 a R68), které zřejmě souvisí 

s odvodněním cenomanského kolektoru s velmi starou vodou přes kvartérní náplavy do Labe 

(Bruthans et al. 2015). U ostatních objektů se doba zdržení pohybuje mezi těmito dvěma extrémy 

(objekty R64, R65, R67, R69, R71-75). V mocných kvartérních a pliopleistocénních sedimentech 

v povodí Moravy a Odry vychází podle freonu 113 doby zdržení vesměs přes 100 let, podle SF6 na 

několik desítek let (objekty R76-R84). Vzhledem k přítomnosti organického znečištění zde lze 

očekávat degradaci freonu 113 a tím zdánlivé zvýšení doby zdržení podle této látky (Bruthans et al. 

2015). 

 

4.6. ODBĚRY PODZEMNÍCH VOD A VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD 

ODBĚRY PODZEMNÍCH VOD 

Hodnoty čerpání a vypouštění odpadních vod mají zásadní význam pro hodnocení využitelných zásob, 

ale také pro hodnocení jejich prostorového vývoje. Přehled lokalizovaných odběrných objektů je 

uveden v Tab. 4-9. 

 

Tab. 4-9. Přehled lokalizovaných odběrných objektů  

Odběr* 
Charakter 

odběru 

Počet vrtů (další 

objekt) 

Současná velikost 

odběru (m3/rok)  

59872 Dyntec Terezín - V1,V2 POD   16440 1989-2012 

60866 Lovochemie, a.s., Lovosice POD   22100 1989-2012 

61551 Mlékárna Bohušovice POD   137575 1989-2012 

61932 Obec Velké Žernoseky POD   590000 2002-2006 

66406 SčVK Velké Žernoseky-křída-V1a,V4a POD   929615 2002-2012 

66417 SčVK Velké Žernoseky-Kvartér POD   1920560 1989-2012 

66688 Severofrukt Trávčice POD   31815 1989-2012 

celkem 3648105 
 

 

VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD 

Hodnoty a lokalizace míst vypouštění odpadních vod předaných ČGS podniky Povodí jsou uvedeny v 

Tab. 4-10. 

Tab. 4-10. Přehled lokalizovaných vypouštění odpadních vod  

Vypouštění* 
Charakter 

vypouštění 

Současná velikost vypouštění 

(m3/rok)  

73609 SčVK Bohušovice nad Ohří ČOV VYP 116950 1989-2012 

73804 SčVK Doksany ČOV VYP 69920 1998-2012 

74815 Mlékárna Bohušovice n.Ohří VYP 98603 1989-2012 

75375 Severofrukt Travčice VYP 53404 1989-2012 

celkem 338877 
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5. KONCEPČNÍ HYDROGEOLOGICKÝ MODEL 

5.1. ÚČEL KONCEPČNÍHO MODELU  

Koncepční hydrogeologický model byl pro HGR 1180 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 rajonu. Prvotní koncepční model sloužil také 

k identifikaci chybějících dat a k jejich doplnění. Vytvoření koncepčního modelu je základním 

předpokladem pro úspěšnou konstrukci hydraulického modelu.  

 

SESTAVENÍ UPŘESNĚNÝCH MAP GEOMETRIE KOLEKTORŮ A IZOLÁTORŮ 

Na území rajonu 1180 můžeme vyčlenit dva základní hydrogeologické celky: 1. pánevní zvodněný 

systém, reprezentovaný komplexem sedimentů české křídové pánve od cenomanu až po svrchní turon. 

2. terasy Labe, převážně ve štěrkovitém vývoji, dosahující i značných mocností. 

SESTAVENÍ MAP HYDRAULICKÝCH, FYZIKÁLNÍCH A DALŠÍCH PARAMETRŮ 

S využitím dostupných údajů o charakteristikách horninového prostředí zájmového území z archivních 

vrtů byly vytvořeny mapy velikostí hodnot jednotlivých parametrů, tj. hydraulická vodivost, porozita, 

rychlosti proudění podzemní vody, mocnost zvodnění. Tyto mapy následně budou využity jako 

podklad pro naplňování matematického modelu. Na základě dosavadních zkušeností byly pro 

konstrukci map využity jen vrty, které mají jednoznačné údaje o výstroji, jinými slovy jen takové, 

které prokazatelně nepropojují více kolektorů a reprezentují vlastnosti popisovaného kolektoru. 

Odvození charakteristické specifické vydatnosti a následně transmisivity T1 

V databázi se pro většinu vrtů nachází 1 až 5 snížení pro dané čerpané množství, resp. 1 až 5 hloubek 

hladin podzemní vody pro dané čerpané množství a hloubka hladiny podzemní vody před počátkem 

čerpací zkoušky. Z těchto dat je možné odvodit 1 až 5 specifických vydatností. 

Pokud je specifických vydatností více než 1, maximální specificka vydatnost qmax charakterizuje daný 

vrt. 

Pokud je však maximální specifická vydatnost zjištěna v „první depresi“ a zároveň je specifických 

vydatností více než 1 a zároveň je snížení v „první depresi“ menší než 1 m, tato specifická vydatnost z 

„první deprese“ nebyla uvažována jako charakteristická a byla nahrazena druhou nejvyšší hodnotou 

specifické vydatnosti pro daný vrt. 

Pokud je hladina podzemní vody před čerpacím pokusem záporná (čili vrt je přetokový) a zároveň 

chybí údaj o hladině podzemní vody pro první depresi, prázdné pole bylo nahrazeno nulou 

(předpokládá se, že v případě přetokového vrtu hloubka hladiny podzemní vody v „první depresi“ je 

nula). 

Transmisivita T1 se pak vypočte:    86400*1000// max

2

1 qdmT   

Odvození transmisivity T2 dle databáze: Pokud je v databázi uvedena transmisivita, tato hodnota byla 

převedena na m
2
/d a označena jako transmisivita T2. 
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Odvození transmisivity T3 podle hydraulické vodivosti: U řady vrtů je uvedena pouze hydraulická 

vodivost. I tento údaj je vhodné využít. Hodnotu hydraulické vodivosti je nutné přenásobit mocností 

zvodně, což je rozdíl mezi bází filtru a ustálenou hladinou vrtu před čerpací zkouškou („HLPRED“ – 

„DO“). 

Použití transmisivity: Transmisivitu T1 odvozenou z ustáleného proudění lze považovat za 

nejspolehlivější charakteristiku hydraulických vlastností, proto měla přednost v použití. Pokud je 

k dispozici transmisivita T1, hodnota T1 charakterizuje daný vrt. Pokud není k dispozici transmisivita 

T1 a je k dispozici transmisivita T2, hodnota T2 charakterizuje daný vrt. Pokud není k dispozici 

transmisivita T1 a T2 a je k dispozici transmisivita T3, hodnota T3 charakterizuje daný vrt. 

 

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.  

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. 

 

MODELOVÉ ÚZEMÍ – DOMÉNA MODELU 

Modelové území je vázáno na rozsah kvartérních fluviálních sedimentů, které podél Labe formují 

útvary podzemních vod. 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. 

 

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 1180 začlenit 

do modelované oblasti. Tento postup již byl úspěšně odzkoušen (Baier 2013). 

 

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 
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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 relativně nepropustných 

sedimentech turonu a coniaku hydrogeologických rajonů 4540 a 4523. 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.  

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.  

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 rajonu 1180 

(Kvartér Labe po Lovosice) je zobrazeno na Obr.5-1. Proudění podzemní vody je v hydraulickém 

modelu simulováno v jedné modelové vrstvě vymezené terénem a bází kvartérních sedimentů, 

případně bází připovrchové zóny 

 

 

Obr.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 
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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.  

Proudový systém podél přítoků Labe (v HGR 1180 Ohře) 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°). 

 

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. 

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 

(Obr.5-2) a takových případů je velmi mnoho. 
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Obr.5-2 Příron podzemní vody do řeky a omezení příronu odběrem z vrtu a vyvolání indukovaného přítoku z řeky 

(dle Healy - Winter - LaBaugh - Franke 2007) 

 

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.5-3) 

 

 

Obr.5-3. 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.  

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 toku 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 
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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. 

 

ANALÝZA ČASOVÝCH ŘAD KOLÍSÁNÍ HLADINY PODZEMNÍCH VOD 

Pro analýzu chování kolektoru – jeho doplňování a vyprazdňování byl zvolen rozbor kolísání hladiny 

podzemní vody na vrtech pozorovaných ČHMÚ.  

Kvartérní i křídové vrty kolísají obdobným způsobem, pouze s tím rozdílem, že u křídových vrtů 

dochází k pomalejším poklesům hladin podzemní vody (tj. k pomalejšímu vyprazdňování křídového 

kolektoru).  
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Obr. 5-4 Režim podzemní vody v nových vrtech HGR 1180 

 

Oba vrty 1180_01Q Trávčice a 1180_02 Mlékojedy jeví v pozorovaném období malý rozkyv hladiny 

pouze do 0,2 m. Jednotlivé hladinové vlny jsou v obou vrtech podobné, ne však totožné. Je 

pravděpodobné, že oba vrty mají úzkou vazbu na stav v povrchovém toku. Vrt 1180_01 Trávčice na 

stavu hladiny v Ohři a vrt 1180_02 Mlékojedy na stav hladiny v Labi. 
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Obr. 5-5 Režim podzemní vody ve vrtech ČHMÚ 

 

Režim hladiny ve vrtech ČHMÚ VP1847, VP1845 a VP1927 představuje tři různé typy podle míry 

ovlivnění hladiny podzemní vody stavem hladiny v řece a tedy i míru interakce podzemních a 

povrchových vod. Režim vrtu VP1927 Kopisty na soutoku Ohře a Labe představuje silně oscilující typ 

hladiny v závislosti na pohybech hladiny Labe, která je účelově ovlivňována pro potřeby průmyslu a 

plavby. Vrt VP1845 Bohušovice má obdobný režim s reakcí na stav vody v Ohři. Vrt VP1847 

Brozany je naopak na okraji údolní terasy a má režim odpovídající dotaci podzemní vody ze srážek 

s dominantní víceletou periodicitou v rozsahu 2 m a roční periodicitou s kolísáním do 1 m.  

Po diskusi s pracovníky ČHMÚ byly do monitoringu stavu podzemní vody navrženy vrty VP1843 

Lukavec, VP1846 Hrdly, VP1847 Brozany, VP1848 Doksany, VP1911 Nové Kopisty, VP1926 České 

Kopisty (Počáply) a VP1927 České Kopisty. Pro sledování dotace a stavu zásob podzemní vody se 

jeví z těchto vrtů nevhodnější vrty VP1843 a VP1847. 

 

Měřené a modelové hladiny podzemní vody ve vrtu VP1927 a VP1846 jsou porovnány  na obr. 6-26, 

resp. obr. 6-27. Na nárůstu úrovně hladiny se podílí infiltrace říční vody do kolektoru při vzestupu 

hladiny v Labi (viz povodeň roku 2002) – viz kap. 6-2 Hydraulický model. 

 

 

5.3. NÁVRH NA DOPLNĚNÍ POZOROVACÍ SÍTĚ PODZEMNÍCH VOD 

Pro hodnocení dynamického chování podzemních a vyhodnocování aktuálního stavu hladin 

podzemních vod a zásob podzemních vod je nezbytné pokračovat v kontinuálním sledování hladin 
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podzemních vod na síti ČHMÚ a nově vyhloubených vrtech. Z navrhovaných hydrogeologických 

pozorovacích objektů byly realizovány vrty 1180_01Q Travčice a 1180_02Q Mlékojedy. 

 

Tab. 5-1 Základní parametry doporučených vrtů pro monitoring 

ID vrtu 
Lokalita 

(katastr) 

Souřadnice 

JTSK 

X 

Souřadnice 

JTSK 

Y 

terén 

 

Hloubka 

vrtu  

(m)  

Rozsah 

cílového 

kolektoru (m) 

Čerpací 

zkoušky 

Data 

-logger 

1180_01Q Travčice -994651,48 -753980,66 147,70 9,03 2,8 – 6,7 Ano Ano 

1180_02Q Mlékojedy -991948,09 -756752,22 149.47 14,0 1,7 – 11,9 Ano Ano 



Rebilance zásob podzemních vod                                                                        ID EIS 10051606-SFŽP 

41 

 

6. MODELOVÉ VÝPOČTY ZÁSOB PODZEMNÍCH VOD 

6.1. HYDROLOGICKÝ MODEL 

6.1.1. DOTACE PODZEMNÍCH VOD 

Rajon zahrnuje kvartérní fluviální sedimenty v oblasti soutoku Labe a Ohře, dolní části toku Ohře a 

Labe po Lovosice. 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. 

Sedimenty na levém břehu Labe tvoří štěrkopísky s mocností 5 až 15 m a průlinovou propustností s 

vysokým koeficientem transmisivity nad 1.10
-3

 m
2
/s. Labské terasy se vyznačují jemnozrnným 

materiálem, převažuje písčitá složka, hrubší štěrky se vyskytují ojediněle. 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. 

Využitelnost vodních zdrojů je omezena rizikem znečištění, pokryvná vrstva hlín nemá dostatečný 

ochranný účinek a je narušena technickými zásahy. Soutoková oblast Labe a Ohře je kvůli své 

rovinaté morfologii a výskytu mělkých bezodtokých depresí také velmi náchylná na obtížně 

zvladatelné povodňové situace. 

V podloží HGR 1180 je svrchnokřídový rajon základní vrstvy HGR 4540 Ohárecká křída. 

POPIS SADY POVODÍ A DOSTUPNÝCH DAT 

Plocha rajonu leží uvnitř rozsáhlého mezipovodí Labe, pro které je možné vypočítat odtoky, ale 

jejich hodnoty jsou poznamenané nepřijatelnou chybou způsobenou ovlivněním jezy. Proto bylo 

zvoleno navazující mezipovodí Ohře vymezené dolním profilem Louny (2190) a horními profily 

Žatec - Ohře (2160), Holedeč – Blšanka (2170) / Stránky - Blšanka (2175) a Třetí mlýn – 

Chomutovka (2180). Průtoky v uvedených profilech jsou nebo byly dlouhodobě pozorované 

vodoměrnými stanicemi ČHMÚ. 

Poloha povodí v HGR je znázorněna na Obr.6-1, základní charakteristiky a informace o dostupných 

datech obsahuje Tab. 6-1. 

 

Tab. 6-1. Přehled povodí – základní charakteristiky a dostupná data. 

ID  DBC ANAL OG P [mm] Qa [m3/s] NV [m.n.m.] A [km2] IA [km2] KALIB 

1180m21 

90-2160- 

2170- 

2180 

mezipovodí Ohře (Louny) 

2190- 

2160- 

2170- 

2180 

 494.50 3.74 299.89 537.59 1.00 
1979- 

2008 

HGR HGR - TRANS 507.83 - 153.63 57.82 57.82 NE 

ID: Identifikace povodí nebo části HGR; DBC: databankové číslo povodí / postup odvození mezipovodí; ANALOG: ID 

vodoměrné stanice, použité jako analogon (SYN/TRANS pro HGR indikuje metodu odvození hydrologické bilance pro 

celý hydrogeologický rajon); P: průměrná dlouhodobá výška srážek mm/rok za období 1981-2010; Qa: průměrný 

dlouhodobý roční průtok za pozorované období; NV: průměrná nadmořská výška; A: plocha povodí nebo části HGR; IA: 

plocha z dílčího povodí ležící v HGR; KALIB: období, z kterého byla použita data pro kalibraci hydrologického modelu; 

SEP: označení povodí, pro která byla provedena separace základního odtoku. 
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Obr.6-1. Lokalizace zájmové oblasti s polohou relevantních vodoměrných stanic ČHMÚ. 

 

V rámci projektu nebyla na území HGR 1180 zřízena žádná doplňující pozorování. Nebyl nalezen 

žádný tok charakterizující odtokové poměry v rajonu, na kterém by bylo možné zřídit vyhovující 

vodoměrné pozorování. 

 

INFORMACE O MÍŘE OPRAV PRŮTOKŮ O VYUŽITÍ PODZEMNÍCH A POVRCHOVÝCH VOD 

Průtokové řady použité pro kalibraci hydrologických modelů dílčích povodí i pro separaci základního 

odtoku byly opraveny o užívání vod z důvodu vyšší relativní míry ovlivnění. Obr.6-2 poskytuje 

informace o souhrnném užívání vod v dílčích povodích. Míru ovlivnění vyjádřenou v % celkového 

odtoku obsahuje Tab. 6-2. 
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Obr.6-2. Souhrnné užívání vod v dílčích povodích. POV: povrchový odběr, POD: podzemní odběr, VYP: 

vypouštění. 

 

Tab. 6-2. Míra ovlivnění průtoků ve vodoměrných stanicích v % celkového odtoku v l/s a v mm/rok pro 

jednotlivá období. 

JEV  
% (1981-

2010) 

% (2001-

2010) 
tis. m

3
/měsíc 

(1981-2010) 

tis. m
3
/měsíc 

(2001-2010) 

mm/rok 

(1981-2010) 

mm/rok 

(2001-2010) 

POD HGR NaN NaN 127.95 84.90 26.55 17.62 

POD 
mezipovod í Labe (Ústí 

nad Labem) 
0.39 0.17 14.57 5.90 0.33 0.13 

POV 
mezipovod í Labe (Ústí 

nad Labem) 
30.88 22.44 1143.60 843.72 25.53 18.83 

VYP 
mezipovod í Labe (Ústí 

nad Labem) 
21.99 12.66 790.38 515.89 17.64 11.52 

POV: povrchový odběr; POD: podzemní odběr; VYP: vypouštění; NaN: žádné evidované užívání. 

 

POSTUP A VÝSLEDKY STANOVENÍ PODZEMNÍHO ODTOKU A DOTACE 

PODZEMNÍCH VOD 

V případě hydrogeologických rajonů s menším počtem pozorovaných dat, což je případ HGR 1180 

bylo nutno volit tento postup: 

1. Pro všechna dílčí povodí a pro celý HGR 1180 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 HGR 1180 byla modelována pomocí meteorologických dat pro rajon. 

Výsledky pro rajon dle této metodiky jsou dále označovány HGR_TRANS. 

Pro rámcové posouzení dílčích i finálních výsledků uvádíme na Obr. 6-3 průběhy měsíčních řad 

pozorovaného a modelovaného odtoku, na Obr. 6-4 a Obr. 6-5 průběhy základního odtoku 

stanovené modelováním. Na Obr. 6-6 a Obr. 6-7 jsou pro všechny použité dílčí části HGR a pro 

rajon jako celek vyneseny řady měsíčních dotací zásob podzemní vody. 
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Sezónní průběh základního odtoku ve formě pravděpodobnostních polí, vyjádřený pro zužující se 

rozmezí kvantilů od nejširšího 10-90% po nejužší 40-60%, stanovený pro období 1981-2010 a 

2001-2010 je na Obr. 6-8. Stejné charakteristiky jsou na Obr. 6-9 pro dotace podzemní vody. Na Obr. 

6-10 pro základní odtok, na Obr. 6-11 pro dotace podzemní vody jsou čáry překročení zpracované z 

chronologických řad, tj. ze všech měsíců období 1981-2010 a 2001-2010. 

 

Obr. 6-3. Pozorovaný a modelovaný odtok [mm/měsíc]. 

 

Obr. 6-4. HGR 1180. Základní odtok [mm/měsíc]. 
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Obr. 6-5. Mezipovodí Ohře (Louny). Základní odtok [mm/měsíc] 

 

Obr. 6-6. HGR. Modelovaná dotace podzemních vod [mm/měsíc]. 
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Obr. 6-7. Mezipovodí Ohře (Louny). Modelovaná dotace podzemních vod [mm/měsíc]. 

 

Obr. 6-8. Pravděpodobnostní pole – základní odtok [mm/měsíc]. Plné plochy odpovídají období 1981-2010, čáry 

období 2001-2010. 
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Obr. 6-9. Pravděpodobnostní pole – dotace podzemní vody. Plné plochy odpovídají období 1981-2010, čáry 

období 2001-2010. 

 

Obr. 6-10. Čára překročení měsíčního základního odtoku [mm/měsíc]. 
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Obr. 6-11. Čára překročení měsíční dotace podzemní vody [mm/měsíc]. 

 

SOUHRNNÉ CHARAKTERISTIKY HYDROLOGICKÉ BILANCE 

Podle hydrologického modelování na území HGR činí za období 1981 až 2010 specifická dotace 

podzemních vod 1.2 l/s/km
2
, celková dotace je pak 37.78 mm/rok. 

Souhrnné charakteristiky hydrologické bilance za modelované mezipovodí a celý hydrogeologický 

rajon jsou uvedeny v Tab. 6-3 a Tab. 6-4. 

 

Tab. 6-3. Shrnutí hydrologické bilance (1981–2010) 

 P [mm] R [mm] RM [mm] P - R[mm] ET [mm] RC [mm] RC[l/s/km2] 

mezipovodí Ohře (Louny) 494.47 219.83* 91.79 266.09* 400.81 31.48 1 

.HGR 1180 507.81 NA 105.19 402.62 400.88 37.78 1.2 

*nejsou k dispozici data pro celé období 

 

Tab. 6-4. Shrnutí hydrologické bilance (2001–2010) 

 P [mm] R [mm] RM [mm] P - R[mm] ET [mm] RC [mm] RC[l/s/km2] 

mezipovodí Ohře (Louny) 520.26 227.74* 99.91 269.64* 413.94 33.69 1.07 

.HGR 1180 548.01 NA 121.4 426.61 420.63 45.34 1.44 

*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) 
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POSOUZENÍ VÝVOJE PRŮMĚRNÝCH VELIČIN HYDROLOGICKÉ BILANCE 

V Obr. 6-12 až Obr. 6-17 jsou znázorněny průběhy ročních řad základních veličin hydrologické 

bilance za období 1961–2010 v jednotlivých dílčích povodích a částech HGR 1180. Srážky a na nich 

závislé odtoky jeví znaky cyklického kolísání, délka periody se však mění. Srážky ani odtoky nemají 

soustavný dlouhodobý trend, teplota se od roku 1985 podstatně zvyšuje. Je rovněž patrné, že přibližně 

od roku 1985 se zmenšila amplituda kolísání celkového ročního odtoku, roční dotace podzemní vody i 

ročního základního odtoku. 

V tabulkách Tab. 6-5 až Tab. 6-8 jsou uvedeny průměry odtoku, aktuální evapotranspirace, dotace 

zásob podzemních vod a základního odtoku za období 1981–2010, porovnané s průměry za období 

2001–2010 a 1961–1980 pomocí poměrů hodnot (u teplot vzduchu rozdílů hodnot). Vývoj srážkových 

úhrnů a teploty je uveden v kapitole 4.2. Je zřejmé, že diference mezi různými obdobími většinou 

nepřesahují 5 %, jsou tedy srovnatelné s hodnotou střední kvadratické chyby dlouhodobých 

průměrných průtoků pro data 1. kategorie, která podle ČSN 75 1400 činí 8 %. 

 

 

Obr. 6-12 Vývoj průměrných ročních srážek. 

 

Obr. 6-13 Vývoj průměrné roční teploty. 
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Obr. 6-14 Vývoj aktuální evapotranspirace (odhad z modelu BILAN). 

 

Obr. 6-15 Vývoj průměrného ročního odtoku (odhad z modelu BILAN). 

 

Obr. 6-16 Vývoj průměrné roční dotace zásob podzemní vody (odhad z modelu BILAN). 
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Obr. 6-17 Vývoj průměrného ročního základního odtoku (odhad z modelu BILAN). 

 

Tab. 6-5 Vývoj odtoku (odhad z modelu BILAN). 

 1961-1980 1981-2010  2001-2010  

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

.HGR 95.84 105.19 1.10 121.40 1.15 

mezipovodí Ohře (Louny) 97.82 91.79 0.94 99.91 1.09 

 

Tab. 6-6 Vývoj aktuální evapotranspirace (odhad z modelu BILAN). 

 1961-1980 1981-2010  2001-2010  

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

.HGR 372.02 400.88 1.08 420.63 1.05 

mezipovodí Ohře (Louny) 381.26 400.81 1.05 413.94 1.03 

 

Tab. 6-7 Vývoj dotace zásob podzemní vody (odhad z modelu BILAN). 

 1961-1980 1981-2010  2001-2010  

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

.HGR 37.11 37.78 1.02 45.34 1.20 

mezipovodí Ohře (Louny) 40.23 31.48 0.78 33.69 1.07 

 

Tab. 6-8 Vývoj základního odtoku (odhad z modelu BILAN). 

 1961-1980 1981-2010  2001-2010  

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

.HGR 39.05 37.92 0.97 44.96 1.19 

mezipovodí Ohře (Louny) 42.21 31.51 0.75 33.00 1.05 

 

Z hlediska nejistot odhadu dotace podzemních vod je třeba vzít v úvahu i to, že orografické rozvodnice 

obecně nemusí odpovídat území, z kterého voda do podzemních vod prosakuje, povodí vodoměrných 

stanic také nemusí být z hlediska podzemního odtoku hydrologicky uzavřená. 
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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. 6-18. 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. 6-19. Z hlediska možných využití podzemních vod je podstatné, že 

zejména v časově vzdálenějších časových úrovních se základní odtok od května až do listopadu 

zmenšuje. 

 

Obr. 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. 
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Obr. 6-19. 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. 

Na území rajonu nebyl nalezen žádný tok charakterizující odtokové poměry v HGR 1180, na kterém 

by bylo možné zřídit vyhovující vodoměrné pozorování. 

 

 

6.2. HYDRAULICKÝ MODEL PROUDĚNÍ PODZEMNÍ VODY 

 

Hydraulický model proudění podzemní vody je zpracován pro samostatný hydrogeologický rajon 

1180 Kvartér Labe po Lovosice (model regionu 1c Labský kvartér). 

Hydraulický model proudění podzemní vody realizovaný v rámci projektu byl zpracován ve 3 etapách: 

1. Stacionární simulace ideových neovlivněných poměrů proudění podzemní vody a simulace 

proudění při konkrétních odběrech – kalibrace hydraulických parametrů a validace modelu. 

2. Transientní simulace proudění podzemní vody v období hydrologických let 2001-2010 – 

kalibrace kapacitních parametrů modelu. Statistickým zpracováním byl odvozen průměrný 

hydrologický rok v parametrech doplnění a prázdnění zásob podzemní vody. 
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3. Stacionární simulace proudění při odběrech podzemní vody – rekalibrace modelu na základě 

výsledků realizovaných průzkumů a dalších hodnocení. Na základě výsledků stacionárního a 

transientního modelu a analýzy aktuálních odběrů podzemní vody je navržena optimalizace 

odběrů podzemní vody ve vybraných jímacích územích a pro ně jsou provedeny simulace 

proudění podzemní vody. 

Bilanční schéma pro koncepční model proudění podzemní vody v hydrogeologickém regionu R1c je 

zobrazeno na obrázku 5-1 v kapitole 5 Koncepční hydrogeologický model. Proudění podzemní vody je 

v hydraulickém modelu simulováno v jedné modelové vrstvě vymezené terénem a bází kvartérních 

sedimentů, případně bází připovrchové zóny. 

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 HGR 1180. 

 

DISKRETIZACE MODELOVÉHO ÚZEMÍ 

Modelové území zahrnuje hydrogeologický rajon 1180 s jeho zázemím a z hlediska dotace podzemní 

vody ze srážkové infiltrace tvoří bilančně uzavřenou strukturu (s výjimkou Píšťanského meandru). 

Okraje modelového území jsou vedeny podél: 

 linií vodních toků (Labe, Ohře, Modla, Libotenická strouha), 

 hydrologických povodí, 

 geomorfologických elevací (úpatí Radobýlu). 

Přehledná situace Píšťanského meandru je zobrazena na Obr. 6-20. Na prostor Píšťanského meandru 

navazuje výrazná terénní elevace tvořená vrcholem Radobýl (399 m n.m.) a Třešňovka (261 m n.m.). 

Modelové území je vedeno podél úpatí svahu. Dotace podzemní vody infiltrované na úbočí těchto 

elevací je simulovaná pomocí okrajové podmínky konstantního přítoku podzemní vody. 

Vertikálně je prostor modelu tvořen jednou modelovou vrstvou, shora ohraničenou terénem a zdola 

bází kvartérních sedimentů. V okrajových částech modelového území je báze modelové vrstvy 

zakleslá do rozvětraných křídových sedimentů. 
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.  

Obr. 6-20. Situace Píšťanského meandru. Černé linie - hydrologická povodí, fialová linie - modelové území 

Okrajové podmínky a vstupní data  

 

 

6.2.1. OKRAJOVÉ PODMÍNKY A VSTUPNÍ DATA 

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  

- přetok podzemní vody z podložních kolektorů, 

- nulový přítok/odtok podzemní vody v liniích rozvodnic, 

- odběry podzemní vody, 

- přítok podzemní vody ze zázemí (v oblasti Radobýlu). 

 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). 
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INFILTRACE 

Podle mapy Izolinií základního odtoku (Krásný 1982) je základní odtok v zájmovém území 2 až 3 

l/s/km
2
. Ve vodohospodářské bilanci z roku 2010 (Poledníček 2011), byl určen základní odtok v 

povodí Ohře po Louny 91 mm za rok (2,88 l/s/km
2
). 

Kašpárek et al. (2014) stanovili průměrnou dotaci podzemní vody v HGR 1180 pro období 2001-2010 

hodnotou 1,44 l/s/km
2
a pro třicetileté období 1981-2011 na úrovni 1,2 l/s/km

2
. Průměrná dotace 

podzemní vody v HGR 1180 byla hydraulickým modelem upřesněna na 1,8 l/s/km
2
. 

Hladiny v bazálním křídovém kolektoru AB jsou výš než hladiny v kvartéru. V ploše HGR 1180 

dochází i k dotaci kvartérní zvodně z křídových sedimentů. 

 

HYDRAULICKÉ PARAMETRY 

Horninové prostředí je v modelu charakterizováno koeficientem hydraulické vodivosti (K). Vstupní 

údaje modelu byly převzaty z dostupných informací vyhodnocených přítokových zkoušek do vrtů. 

Základní statistika vyhodnocených parametrů je dokumentována v Tab. 6-9. 

 

Tab. 6-9 Základní statistika vyhodnocených hydraulických vodivostí 

Počet dat Kmin (m/s) Kmax (m/s) Kprůměr (m/s) Kmin (m/den) Kmax (m/den) Kprůměr (m/den) 

19 6,0.10‐5 1,7.10‐2 3,7.10‐3 5,2 1460,2 318,2 

 

Plošná interpretace hydraulické vodivosti v prostoru modelu je zadána pomocí zón s konstantní 

hodnotou hydraulické vodivosti. 

 

 

Obr. 6-21 Histogram horizontálních hydraulických vodivostí zadaných do modelu 

 

Nejčastěji leží zadaná hydraulická vodivost kvartérních sedimentů v řádu 10
-3

 až 10
-4

 m/s, významně 

jsou zastoupeny hodnoty z rozsahu řádu 10
-4

 až 10
-5

 m/s (Obr. 6-21). Oblasti s malou hydraulickou 

vodivostí leží zejména po jižním obvodu modelového území, kde je simulovaná připovrchová zóna 

podložních křídových hornin. 
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Simulované hodnoty volné storativity byly stanoveny na základě kalibrace transientního modelu. V 

oblasti HGR 1180 dosahuje volná storativita až 10%, na okrajích modelového území vychází volná 

storativita poloviční. 

 

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. 

Realizované stacionární simulace reprezentují ustálené úrovně hladiny podzemní vody při průměrných 

odběrech a při průměrné drenáži podzemní vody do říční sítě. V HGR 1180 jsou evidované odběry 

pouze na pravém břehu Labe v Píšťanském meandru. Charakteristika proudění popsaná pro levý břeh 

Labe do velké míry platí i pro výsledky simulace s odběry podzemní vody. 

 

SIMULACE PROUDĚNÍ PODZEMNÍ VODY – REŽIM NEOVLIVNĚNÝ ODBĚRY  

Izolinie hladiny podzemní vody pro variantu bez odběrů jsou zobrazeny v Obr.6-24. Hlavní 

drenážní bázi modelového území tvoří toky Labe a Ohře. Proud podzemní vody směřuje na většině 

území HGR 1180 od jihu k severu. Proudění podzemní vody je lokálně ovlivněno jezy a zdymadly na 

povrchových tocích. V centrální části  rajonu jsou směry proudění a místa infiltrace a drenáže 

podzemní vody ovlivněny zdymadlem České Kopisty a jezem v Terezíně. Hladina podzemní vody v 

jižní části HGR je ovlivněna jezy Hoštěnice a Doksany. 

Na JZ modelového území (za obcemi Hoštěnice, Brozany nad Ohří a Keblice) a na východě území 

(mezi obcemi Oleško, Libotenice a Travčice) se nachází terénní elevace, které se projevují na úrovni 

hladiny podzemní vody. 

V Píšťanském meandru je proudění podzemní vody na levém i pravém břehu Labe ovlivněno 

zdymadlem v Lovosicích. Při režimu neovlivněném odběry podzemní vody dochází k infiltraci 5 l/s 

povrchové vody do kvartérního kolektoru. Za podmínek neovlivněných odběry je hladina podzemní 

vody na pravém břehu (Obr. 6-22) poměrně plochá s klesajícím sklonem od nadjezí a od terénních 

elevací Radobýlu a Třešňovky na SV straně Píšťanského meandru, odkud je simulován přítok 

podzemní vody na úrovni 5 l/s. 
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Obr. 6-22 Modelové izolinie hladiny podzemní vody – Píšťanský meandr. Modře - modelové izolinie hladiny 

podzemní vody, šipky - směr proudění podzemní vody 

 

Modelová bilance podzemní vody je dokumentována v Tab. 6-10. Za neovlivněných poměrů proudění 

podzemní vody v ploše modelu infiltruje a přetéká z podloží 166 l/s. Přímo v ploše HGR1180 

infiltruje 115 l/s. Další zdroj podzemní vody je vcez povrchové vody do kvartérního kolektoru v 

oblastech jezů a zdymadel. Celkem z povrchových toků za neovlivněných podmínek proudění 

infiltruje 43 l/s. Přes hranici HGR1180 v modelovém území přitéká 45 l/s podzemní vody. 

Podzemní voda je drénována do povrchových toků (celkem 215 l/s), z toho pouze 6 l/s za hranicemi 

HGR 1180. 

 

Tab. 6-10. Modelová bilance podzemní vody - varianta bez odběrů 

PŘÍTOK [l/s] Modelové území HGR 1180 ODTOK [l/s] Modelové území HGR 1180 

infiltrace ze srážek a podloží 166,4 115,3 odběry 0 0 

Přítok z povodí Radobýlu 4,9 4,9    

infiltrace z toků 43,5 43,5 drenáž do toků 214,8 209,3 

přítok přes hranice HGR 1180 0,0 45,5    

PŘÍTOK - CELKEM 214,8 209,2 ODTOK - CELKEM 214,8 209,3 

 

SIMULACE SOUČASNÉHO REŽIMU PROUDĚNÍ PODZEMNÍ VODY  

Simulován byl průměrný odběr v roce 2011 – 53,7 l/s. Velikost odběrů v jednotlivých čerpaných 

objektech je dokumentována v Tab. 6-11. 
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Tab. 6-11. Simulované odběry podzemní vody 

objekt Xkr Ykr odběr (l/s) 

S‐118 ‐761410.0 ‐991845.0 4.8 

S‐12A ‐761700.0 ‐991650.0 3.7 

S‐120A ‐761600.0 ‐991720.0 5.4 

S‐113 ‐761460.0 ‐991840.0 6.9 

S‐114 ‐761490.0 ‐991817.0 7.1 

S‐115 ‐761735.0 ‐991295.0 6.4 

S‐117 ‐761755.0 ‐991190.0 3.8 

S‐116a ‐761720.0 ‐991200.0 3.1 

S‐111B ‐761572.0 ‐991865.0 5.1 

S‐112A ‐761716.0 ‐991620.0 3.6 

Ra‐1 ‐761730.0 ‐991450.0 3.8 

  SUMA 53.7 

 

V okolí čerpaných vrtů je vytvořena uzavřená deprese hladiny podzemní vody. Maximální snížení, až 

1 m, nastává v prostoru kvartérních vrtů situovaných při J okraji Žernoseckého jezera (Obr. 6-23). 

.  

 

Obr. 6-23 Modelové izolinie hladiny podzemní vody s čerpáním na úrovni r. 2011 – Píšťanský meandr. 

světle modře - vodní toky, modře - modelové izolinie hladin, černě a barevná škála - izolinie snížení hladin, šipky - 
směr proudění podzemní vody, červeně zobrazeny čerpané objekty 

 

Infiltrační úseky vodních toků jsou v Obr. 6-23 zobrazeny červeně, drenážní úseky toků zeleně. 

Vlivem snížení hladiny podzemní vody je z Žernoseckého jezera do kvartérního kolektoru infiltrováno 

15 l/s, z Labe v podjezí Lovosického jezu 20 l/s a z Labe v nadjezí Lovosického jezu 14 l/s. 

Infiltrovaná voda je čerpaná v jímacích objektech, nebo drénována zpět do Labe. 
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Ve srovnání s neovlivněným režimem proudění dochází vlivem odběrů ke zvýšení vcezu povrchové 

vody z Labe a Žernoseckého jezera ze 43 l/s na 77 l/s. Odběry způsobují i mírné zvýšení přítoku 

podzemní vody přes hranice HGR 1180. 

Vlivem odběrů podzemní vody je snížena drenáž podzemní vody do povrchových toků (zejména do 

Labe) cca o 20 l/s. Vzhledem k velikosti průtoků v Labi nemá pokles drenáže vliv na celkovou 

vodnost toku. 

Základní bilance podzemní vody vypočtená pro tuto variantu je dokumentována v Tab. 6-12. Izolinie 

hladiny podzemní vody při simulovaných odběrech obsahuje Obr.6-25, vykresleny jsou rovněž 

izolinie snížení hladiny v důsledku simulovaných odběrů. 

 

Tab. 6-12. Modelová bilance podzemní vody - varianta odběrů na úrovni roků 2009 - 2010 

PŘÍTOK [l/s] Modelové území HGR 1180 ODTOK [l/s] Modelové území HGR 1180 

infiltrace ze srážek a podloží 166,42 115,26 odběry 53,73 53,73 

Přítok z povodí Radobýlu 4,88 4,88    

infiltrace z toků 76,84 76,83 drenáž do toků 194,41 187,92 

přítok přes hranice HGR 1180 0,0 45,51    

PŘÍTOK - CELKEM 248,14 242,49 ODTOK - CELKEM 248,14 242,49 
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Obr.6-24 Modelová hladina podzemní vody, ideová varianta neovlivněného stavu 
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Obr.6-25 Modelová hladina podzemní vody při odběrech - – průměrný odběr v roce 2011 (53 l/s) 
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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 HGR 1180 především závisí na: 

 aktuální velikosti srážkových úhrnů, 

 aktuální úrovni hladiny vody v povrchových tocích (změny nejsou simulovány), 

 dotaci podzemní vody z podložního kolektoru, 

 hloubce a poloze objektu, 

 velikosti kapacitních parametrů kolektoru. 

Měřené a modelové hladiny podzemní vody ve vrtu VP1927 a VP1846 jsou porovnány na Obr. 6-26, 

resp. Obr. 6-27. Ve vrtech je dosažena dobrá shoda v úrovních i v trendu vývoje hladiny. K největším 

rozdílům mezi měřenými a modelovými hladinami podzemní vody v oblasti vrtu VP1927 dochází při 

maximech dotace podzemní vody. Na nárůstu úrovně hladiny se pravděpodobně podílí infiltrace říční 

vody do kolektoru při vzestupu hladiny v Labi. 

 

 

Obr. 6-26. Porovnání modelových a měřených hladin podzemní vody ve vrtu VP1927 

 

 

Obr. 6-27. Porovnání modelových a měřených hladin podzemní vody ve vrtu VP1846 
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Kolísání hladiny podzemní vody bylo v transientním modelu dosaženo zadáním rozdílných dotací 

podzemní vody pro jednotlivé měsíce simulovaného období. Výsledné modelové dotace jsou 

dokumentovány v Obr. 6-28. Dotace podzemní vody stanovená pomocí modelu hydrologické bilance 

BILAN vychází pravidelně minimální (nebo nulová) pro období duben až říjen (s výjimkou 

pravidelného doplněním v srpnu). Podle Kašpárka et al. (2013) je hydrologickým modelem stanovená 

infiltrace podzemní vody pouze ze srážek. Dotace podzemní vody z hydraulického modelu zahrnuje 

dotaci podzemní vody ze srážek a podloží a vychází nenulová i pro letní měsíce roku. 

Hodnoty měsíční dotace kvartérní zvodně (suma efektivní srážky, dotace z podloží a přítoku ze zámezí 

HGR 1180) byly modelem odladěny v rozmezí 0 až 7,5 násobku (1,2 m
3
/s) dotace průměrné (0,165 

m
3
/s). V suchých obdobích vegetační fáze roku je efektivní infiltrace minimální. 

 

 

Obr. 6-28. Dotace podzemní vody stanovená hydraulickým a hydrologickým modelem. 

 

Nerovnoměrná dotace kvartérní zvodně (Obr. 6-28) způsobuje nerovnoměrnou drenáž podzemní vody 

do vodních toků. Porovnání modelové drenáže do toků a základního odtoku stanoveného 

hydrologickým modelem je zobrazeno v grafu v Obr. 6-29. Základní odtok stanovený modelem 

hydrologické bilance BILAN vychází největší v mimovegetačním období hydrologického roku. 

Minima základního odtoku nastávají pravidelně v podzimních měsících. Průměrný odtok stanovený ve 

stacionárním modelu proudění neovlivněném odběry vychází 215 l/s. Průměrný odtok stanovený v 

transientní simulaci bez odběrů podzemní vody vychází 235 l/s, vyšší průměrný odtok je ovlivněn 

zejména extrémním doplněním zásob v roce 2002 a 2010. Odtok podzemní vody je v obou simulacích 

navýšen o infiltrovanou vodu z povrchových toků (cca 45 l/s). 

Infiltrace povrchové vody z toků do kvartérního kolektoru pravidelně vzrůstá při poklesu zásob 

podzemní vody. Infiltrovaná voda se drénuje zpět do toků, nebo je spotřebována odběry podzemní 

vody. Rozdíl modelové drenáže do toků a infiltrace z toků je v grafu dokumentován světle modrou 

čarou. 
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Obr. 6-29. Drenáž podzemní vody do toků, infiltrace z toků a základní odtok stanovený hydraulickým modelem a 

základní odtok stanovený hydrologickým modelem 

 

6.2.3. PROGNÓZNÍ MODELOVÉ SIMULACE 

TRANSIENTNÍ SIMULACE - PRŮMĚRNÝ HYDROLOGICKÝ ROK 

Průměrná dotace podzemní vody ze srážek a podloží v HGR 1180 byla stacionárním modelem 

stanovena na úrovni 115,3 l/s. Transientní výpočet průměrného hydrologického roku vychází z hodnot 

dotace zásob podzemní vody stanovené zprůměrováním měsíčních infiltrací pro období 

hydrologických let 2001 až 2010. Průměrné měsíční dotace podzemní vody jsou dokumentovány v 

grafu na Obr. 6-30, průměrná měsíční drenáž podzemní vody v grafu na Obr. 6-32. 

 

 

Obr. 6-30. Průměrné měsíční dotace podzemní vody ze srážek a podloží stanovené hydraulickým 

modelem, průměrné měřené a modelové hladiny podzemní vody 
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Nejvyšší dotace podzemní vody je transientním modelem stanovena pro období leden - březen 

(maximum 323 l/s v únoru, 2,8 násobek průměru), kdy dochází k dotaci podzemní vody vlivem 

nasycení připovrchové zóny při tání sněhu spolu s jarními srážkami, které v tomto období nejsou 

spotřebovávány evapotranspirací. Nejmenší efektivní infiltrace byla odvozena pro měsíce květen - 

červenec (10 % průměru). Nízká infiltrace byla modelem odladěna pro celé vegetační období roku. 

Větší doplnění zásob podzemní vody vychází i v srpnu. Lze předpokládat, že se v tomto statistickém 

vyhodnocení projevily anomálie období let 2001-2010 - zejména v roce 2002 a 2010. V období 

hydrologických let 2001-2009, při vyloučení roku 2002, vychází průměrná dotace v srpnu 81,5 l/s. 

 

 

Obr. 6-31. Doplňování přírodních zdrojů v průměrném hydrologickém roce 

 

Podzemní voda je v případě HGR 1180 doplňována nejen efektivní srážkovou infiltrací a drenáží 

podložních kolektorů, ale také infiltrací z vodních toků a přítokem ze zázemí  rajonu. 

V grafu v Obr. 6-31 je zobrazeno doplňování přírodních zdrojů ze srážek a z přítoku ze zázemí rajonu. 

Průměrná dotace podzemní vody ze srážkové infiltrace na ploše HGR1180 a průměrného přítoku přes 

hranice rajonu ve stacionární simulaci vychází 165 l/s. V obdobích, kdy je srážková infiltrace 

minimální (např. červenec) je doplňování přes hranice rajonu dominantní. 

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 1180 stanovena na úrovni 165 l/s. Transientním modelem je průměrná 

drenáž přírodních zdrojů stanovena na úrovni 190 l/s. Největší dotace podzemní vody vychází 

pravidelně v únoru (Obr. 6-31), největší drenáž pravidelně nastává v březnu (Obr. 6-32). Nejmenší 

drenáž (základní odtok) vychází v červnu a červenci. 
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Obr. 6-32. Drenáž do povrchových toků v průměrném hydrologickém roce 

 

 

VARIANTNÍ SIMULACE VODOHOSPODÁŘSKÉHO VYUŽITÍ ÚZEMÍ 

Optimalizace jímání podzemní vody – stacionární simulace 

V HGR1180 jsou odběry podzemní vody realizovány pouze v Píšťanském meandru. Podle evidence 

ISVS nesmí celkové roční povolené čerpané množství podzemní vody přesáhnout 3150 tis. m
3
/rok, 

což odpovídá průměru cca 100 l/s. 

Větší část jímané podzemní vody z kvartérního kolektoru je infiltrována z Labe a Žernoseckého jezera. 

Maximální možné čerpané množství podzemní vody závisí zejména na horizontální hydraulické 

vodivosti kvartérního kolektoru a na kolmataci koryta Labe a dna Žernoseckého jezera. 

Modelová optimalizace je zaměřena na analýzu maximálních možných odběrů v Píšťanském meandru 

při stávajícím rozložení kvartérních vrtů a při zadání následujících parametrů charakterizujících 

možnost infiltrace povrchové vody z Labe a Žernoseckého jezera do kolektoru: 

 pro dno řeky v nadjezí Lovosického jezu je zadaná konduktance 2,5.10
-4

 m
2
/s, 

 v podjezí 3.10
-3

 m
2
/s a v 

 Žernoseckém jezeru 10
-4

 m
2
/s. 

V Obr. 6-33 jsou zobrazeny hladiny a snížení podzemní vody při odběru maximálního povoleného 

množství podzemní vody na úrovni 100 l/s. V místě odběrů dochází ke snížení hladiny až o 2 m. V 

porovnání s rokem 2011 (simulován odběr 53 l/s) se zvětší plocha Žernoseckého jezera, ze které 

dochází k infiltraci vody do kvartérního kolektoru (červené zvýraznění v Obr. 6-23 a Obr. 6-33). 

Modelová infiltrace z Žernoseckého jezera a Labe vychází 90 l/s. 
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Obr. 6-33. Izolinie hladiny (m n.m., modře) a snížení (m, černě) podzemní vody v oblasti Píšťanského meandru - 

varianta maximálních povolených odběrů (100 l/s) 

 

Maximální, modelem stanovený, odběr podzemní vody pro stávající rozložení jímacích objektů 

vychází cca 190 l/s. Modelové izolinie a snížení hladiny podzemní vody jsou dokumentovány v Obr. 

6-34. Snížení podzemní vody v místě odběrů dosahuje až 4 m v porovnání s neovlivněným režimem 

proudění. 

 

  

Obr. 6-34. Izolinie hladiny (m n.m., modře) a snížení (m, černě) podzemní vody v oblasti Píšťanského meandru - 

varianta maximálních odběrů (190 l/s) 
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Návrh jímání podzemní vody v průběhu průměrného roku 

Z hlediska odběrů podzemní vody je modelový region 1c, resp. HGR 1180 specifický tím, že většina v 

současnosti čerpané podzemní vody infiltruje z povrchových vodních útvarů a potenciální čerpané 

množství není, tak jako je tomu ve většině rajonu, závislé na doplňování přírodních zdrojů během 

hydrologického roku. 

V oblastech, kde není možná dotace podzemní vody z povrchových vodních toků, by se velikost 

odběrů podzemní vody v průběhu hydrologického roku měla řídit doplňováním přírodních zdrojů ze 

srážkové infiltrace, případně přítokem ze zázemí rajonu. 

Využitelná průměrná množství podzemní vody v HGR 1180 jsou dokumentována v obrázku 6-35. 

Jsou určeny z průměrných dynamických zásob podzemní vody, vypočtených hydraulickým modelem 

pro jednotlivé měsíce hydrologického roku. Dynamické zásobypodzemní vody jsou stanoveny na 

základě sumy průměrné měsíční drenáže a průměrných měsíčních odtoků z HGR 1180 v jednotlivých 

měsících hydrologického roku v období 2001 až 2010. Největší dynamické zásoby podzemní vody v 

HGR 1180 vychází v období únor až duben. V červnu a červenci vychází stanovené zásoby podzemní 

vody oproti maximům téměř poloviční. Potenciál vyšších odběrů v srpnu je ovlivněn specifickou 

hydrologickou situací v letech 2001-2010. V grafu jsou také dokumentována množství podzemní vody 

při využití 90% a 70% dynamických zásob podzemní vody. Průměrné zásoby podzemní vody vychází 

202 l/s, resp. 180 l/s a 140 l/s pro 90% a 70% stanovených dynamických zásob. Odtok podzemní vody 

přes hranice HGR 1180 vychází přibližně 10 l/s pro celé simulované období. 

 

 

Obr. 6-35. Ideální rozložení odběrů v průběhu hydrologického roku v závislosti na vývoji dynamických zásob 

podzemní vody 

 

SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ HYDRAULICKÝCH MODELŮ 

Hlavní výsledky provedených hydraulických modelů lze shrnout v následujících bodech: 

 v ploše HGR 1180 průměrně infiltruje ze srážek a z podloží 115 l/s podzemní vody, 

 k dotaci podzemní vody dochází i přítokem podzemní vody ze zázemí HGR (45 l/s), 
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 tyto dva zdroje podzemní vody odpovídají specifiku přírodních zdrojů podzemní vody 1.8 

l/s/km
2
, 

 významným zdrojem podzemní vody v HGR 1180 je vcez povrchové vody z vodních toků - za 

neovlivněných poměrů infiltruje cca 40 l/s, při odběrech infiltruje 76 l/s (simulovaný odběr 53,7 

l/s). 

 K největší dotaci podzemní vody do kvartérního kolektoru dochází pravidelně v únoru a březnu - 

na úrovni až 2,6 násobku průměrné infiltrace, 

 minimální dotace - 0,1 násobek průměrné infiltrace - nastává v červnu a červenci, 

 největší základní odtok (drenáž podzemní vody) vychází pravidelně v březnu a dubnu a je mírně 

zpožděn za obdobím maximální dotace kvartérní zvodně, 

 snížení hladiny podzemní vody v kvartéru při simulaci dlouhodobého maximálně povoleného 

odběru podzemní vody na úrovni 100 l/s vychází cca 2 m, 

 maximální dlouhodobě čerpané množství podzemní vody z existujících jímacích kvartérních 

objektů bylo vypočteno na úrovni 190 l/s, 

 z hlediska doplňování přírodních zdrojů je nejpříznivější období pro odběry podzemní vody v 

měsících únor až březen. 
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7. KVALITATIVNÍ STAV ÚTVARŮ PODZEMNÍCH VOD 

7.1. ÚPRAVÁRENSKÁ HLEDISKA VYUŽITÍ PODZEMNÍCH VOD 

UPRAVITELNOST PODZEMNÍ VODY NA VODU PITNOU 

Pro potřeby regionálního hodnocení bilancovaných hydrogeologických rajonů, případně oblastí byly 

jako vstupní informace využity existující výsledky chemických analýz převážně z jednorázových 

odběrů podzemní vody z archivu ČGS do roku 2013, dále analýzy z pramenů ČHMÚ, výsledky analýz 

z pramenů a nových vrtů provedených v rámci projektu za období 2013 a 2015. Hodnocení 

upravitelnosti podzemních vod na vodu pitnou bylo provedeno dle vyhlášky č. 120 ze dne 29. dubna 

2011, kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 

274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon 

o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů (kategorie upravitelnosti v Tab. 7-1). 

Hodnoceny byly všechny složky dle vyhlášky č. 120/2011 Sb. 

 

Tab. 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. 
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Obr.7-1. Upravitelnost podzemní vody kvartérního kolektoru v HGR 1180 a indikace znečištění 
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V HGR 1180 převažuje nepříznivá kategorie upravitelnosti A3. 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. Největší 

znečištění (kategorie >A3) je mezi Lovosicemi, Mlékojedy a Českými Kopisty a jižně od Doksan 

v okolí dálnice D8. Nejnižší třída upravitelnosti, tj A2, místy i A1 se vyskytuje v okolí PR Loužek u 

Doksan a na zalesněném území Mezi Oleškem a Nučničkami mimo okolí Libotenic (kategorie >A3). 

Jímací území v Píšťanském meandru náleží do kategorie A2 způsobené mírně zvýšenými 

koncentracemi ChSKMn, Mn a Fe, ojediněle pak i SO4, Cl, NO3 a NH4. 

 

7.2.  VÝVOJ KVALITY PODZEMNÍ VODY 

V rajonu 1180 se nachází 2 vrty s reprezentativními časovými řadami chemického složení vody, z toho 

pouze jeden reprezentuje kvartérní kolektor, kde odběry byly prováděny dvakrát ročně od roku 2009. 

Druhý vrt zasahuje do křídového podloží (teplické souvrství) a vzorky byly odebírány dvakrát ročně 

od roku 1991. Přehled vrtů je uveden v Tab. 7-2 a na Obr. 7-2, grafy koncentrací vybraných prvků na 

Obr. 7-3.  

 

 

Obr. 7-2. Lokalizace objektů s časovými řadami chemických analýz 

 

Tab. 7-2. Přehled objektů s časovými řadami chemických analýz 

GDO X Y Z název vrtu ČHMÚ kolektor hloubka lokalizace 

8538 -754150 -992810 147.38 1927 VP1927 Q 7.9 České Kopisty 

602308 -754894.4 -1001874.4 156.52 HP-65A VP1851 K (kol D?) 14 Nové dvory 

 

Vrt VP 1927 se nachází u Terezína v blízkosti ústí Ohře do Labe. Má relativně vysokou mineralizaci 

okolo 1 g/l, která v průběhu 5 sledovaných let mírně klesá. Stejně tak mírně klesají koncentrace 
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chloridů a síranů. Koncentrace dusičnanů je vysoká, přesahuje 100 mg/l a stále mírně roste. Vrt 

VP1851 (HP-65A) zasahující do svrchní zóny podložních slínovců má anomální obsah fluoridů téměř 

3 mg/l. Oproti kvartéru má také vyšší mineralizaci (až 2 g/l), která stoupá spolu s koncentrací chloridů 

(vzestup z méně než 100 mg/l před rokem 2000 na více než 300 mg/l po roce 2008). Obsah dusičnanů 

naopak od 90. let poklesl z hodnot pohybujících se mezi 20 a 50 mg/l na přibližně 10 mg/l. 

Celkově se v rajonu 1180 nedá vysledovat jednoznačný trend poklesu/vzrůstu koncentrací hlavních 

makrosložek za posledních 20 let. 

 

 

Obr. 7-3. Časové řady s proloženými regresními přímkami koncentrací Cl, NO3 a SO4 a celkové mineralizace 

(TDS). 
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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.  

 

Prioritní maloplošné zvláště chráněná území (MZCHÚ) 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 

PP jsou prioritní z regionálního hlediska, zatímco z národního hlediska jsou prioritní MZCHÚ 

kategorií NPR a NPP. 

V HGR 1180 je evidováno celkem 209 vodních biotopů o celkové rozloze 12,3 km
2
 (viz Obr. 8-1), 

seznam maloplošných zvláště chráněných území, evropsky významných lokalit, ptačích oblastí je 

uveden i v Tab. 8-2 a Tab. 8-1. HGR 1180 neobsahuje vybrané lokality, které byly identifikovány jako 

prioritní s cennými ekosystémy z hlediska jejich vazby na podzemní vodu. 

 

Tab. 8-1. Seznam evropsky významných lokalit (EVL) a ptačích oblastí (PO) v HGR 1180 

SITECODE KAT NAZEV ROZL PO_vodni PO_habitat PO_druh 

CZ0423510 EVL Ohře 506.9111 ano    1032, 1106, 1130 

CZ0422084 EVL Písčiny u Oleška 28.8457       

CZ0420085 EVL Mokřad pod Terezínskou pevností 3.8458 ano 6430   

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  
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Obr. 8-1 .Vodní biotopy, maloplošná zvláště chráněná území (MZCHÚ), evropsky významné lokality (EVL) a ptačí 

oblasti (PO) v oblasti HGR 1180. 

 

Tab. 8-2.Seznam maloplošných zvláště chráněných území (MZCHÚ) v HGR 1180 

KOD KAT NAZEV ROZL ROZL_BIOT PROCENTO Organ_OP 

225 PR Loužek 11.5835 11.1699 96.43 krajský úřad 

3373 OP Pístecký les 45.529 4.346 9.55 krajský úřad 

5910 OP Písčiny u Oleška 1.5175 0 0 krajský úřad 

5910 PP Písčiny u Oleška 26.9208 0 0 krajský úřad 

5734 OP Mokřad pod Terezínskou pevností 3.1602 0.8843 27.98 krajský úřad 

5734 PP Mokřad pod Terezínskou pevností 3.628 2.5167 69.37 krajský úřad 

KOD – číselný kód, pod kterým je MZCHÚ vedeno v ÚSOP (Digitálním registru Ústředního seznamu ochrany přírody). 

KAT – kategorie MZCHÚ: OP-ochranné pásmo, PR-přírodní rezervace, NPR-národní přírodní rezervace, NPP-národní 

přírodní památka, PP-přírodní památka  
Rozloha biotopu - uvádí souhrnně rozlohu biotopů s vazbou na podzemní vodu v hektarech, procento - jejich souhrnné plošné 

procentuální zastoupení v daném území. 

 

8.1.  POPIS JEDNOTLIVÝCH CHRÁNĚNÝCH ÚZEMÍ 

Následuje stručný popis jednotlivých chráněných území (MZCHÚ, EVL a PO) s vazbou na vodu nebo 

význačných z geologického hlediska (např. výchozy jednotlivých kolektorů apod.) z veřejně 

dostupných zdrojů uvedených u každé lokality. 
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LOUŽEK 

 

Obr. 8-2 Přírodní rezervace Loužek 

(Foto Juandev CC-BY-SA-3.0, 2015) 

 

PR Loužek leží v ploché nivě řeky Ohře v nadmořské výšce 150-154 m na jižním okraji obce Doksany 

v okrese Litoměřice. Oblast spravuje Agentura ochrany přírody a krajiny ČR v Ústeckém kraji. Pod 

kódem 91F0 byla tato rezervace zařazena na seznam evropsky významných lokalit. Lokalita se 

nachází v nadmořské výšce 150–154 m. Rezervace vyhlášená roku 1977 je složena ze dvou 

oddělených částí: z lesních porostů na pravém břehu Ohře u Doksan (Havraníky) a lesa na levém 

břehu (Loužek, ostrov svatého Klimenta). V minulosti tvořily obě části rezervace jediný ostrov Sv. 

Klimenta, obtékaný dvěma rameny Ohře. 

Geologickým podkladem jsou druhohorní sedimenty české křídové pánve – opuky a slíny středního až 

svrchního turonu až coniaku. Překryty jsou čtvrtohorními aluviálními náplavy řeky Ohře. Převažují 

zde hlinité oglejené půdy. Biologicky velmi hodnotný komplex pravidelně zaplavovaných lužních 

lesů, periodickými mokřady a tůněmi. 

Důvodem ochrany je zachování typického smíšeného lužního porostu v údolní nivě řeky Ohře. Mezi 

dřevinami jsou zastoupeny dub letní (Quercus robur), jilm vaz (Ulmus laevis), jilm habrolistý (Ulmus 

minor), jasan ztepilý (Fraxinus excelsior) a jasan úzkolistý (Fraxinus angustifolia). V bylinném patře 

chráněného území se vyskytuje bleduje jarní, ladoňka dvoulistá a lilie zlatohlávek.  

https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:CC-BY-SA-3.0
https://cs.wikipedia.org/wiki/Doksany
https://cs.wikipedia.org/wiki/Okres_Litom%C4%9B%C5%99ice
https://cs.wikipedia.org/wiki/Agentura_ochrany_p%C5%99%C3%ADrody_a_krajiny_%C4%8CR
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C3%9Asteck%C3%BD_kraj
https://cs.wikipedia.org/wiki/Evropsky_v%C3%BDznamn%C3%A1_lokalita
https://cs.wikipedia.org/wiki/Oh%C5%99e
https://cs.wikipedia.org/wiki/Dub_letn%C3%AD
https://cs.wikipedia.org/wiki/Jilm_vaz
https://cs.wikipedia.org/wiki/Jilm_habrolist%C3%BD
https://cs.wikipedia.org/wiki/Jasan_ztepil%C3%BD
https://cs.wikipedia.org/wiki/Jasan_%C3%BAzkolist%C3%BD
https://cs.wikipedia.org/wiki/Bledule_jarn%C3%AD
https://cs.wikipedia.org/wiki/Lado%C5%88ka_dvoulist%C3%A1
https://cs.wikipedia.org/wiki/Lilie_zlatohlav%C3%A1
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Z evropsky významných druhů živočichů je zastoupen brouk z čeledi lesákovitých lesák rumělkový 

(Cucujus cinnaberinus), který v České republice patří mezi silně ohrožené druhy. Z měkkýšů byl 

v mokřadních biotopech uvnitř lužního lesa zaznamenán údolníček rýhovaný a v řece Ohři i v jejím 

mrtvém rameni velevrub tupý. V rezervaci se vyskytuje slavík obecný, žluva hajní, kavka obecná a 

hojně též havran polní. Z chráněných druhů savců byla na březích Ohře zaregistrována vydra říční. 

(Plán péče o Přírodní rezervaci Loužek na období 2014–2023; http://drusop.nature.cz/; 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Lou%C5%BEek_(p%C5%99%C3%ADrodn%C3%AD_rezervace) 

 

MOKŘAD POD TEREZÍNSKOU PEVNOSTÍ 

 

Obr. 8-3 Přírodní památka Mokřad pod Terezínskou pevností – porost žluťuchy žluté 

(Foto Petr Kinšt CC-BY-SA-3.0, 2016) 

 

PP vyhlášená roku 2012 se nachází v terénní sníženině v bývalé nivě staré Ohře za Malou Terezínskou 

pevností. Lokalita ze severozápadu přiléhá k Terezínu (okr. Litoměřice).    

Podloží je tvořeno fluviálními, převážně hlinito písčitými sedimenty. Hlavním půdním typem v oblasti 

jsou fluvizemě modální v široké nivě v okolí soutoku Ohře a Labe, oblast je málo lesnatá, intenzivně 

zemědělsky využívaná.    

Lokalita je významná výskytem v Čechách velice vzácné vegetace. Klíčovou složkou bioty je 

kontinentální vysokobylinná zaplavovaná vegetace (T1.8) asociace Stachyo palustris-Thalictretum 

flavae. Z charakteristických druhů tohoto společenstva zde rostou např. rozrazil dlouholistý 

(Pseudolysimachion maritimum) a žluťucha žlutá (Thalictrum flavum). Méně jsou zastoupena 

společenstva tužebníkových lad (T1.6) podsv. Filipendulenion a mezofilních luk (T1.1) sv. 

Arrhenatherion.    

Zranitelnost: Vodohospodářské úpravy a s tím spojený pokles podzemní vody, absence pravidelných 

záplav, při řízeném povodňování nadměrně dlouhá zátopa, dlouhodobé ponechání ladem, šíření 

neofytů a ruderálních bylin. Lokalita je dlouhodobě nekosena.   

(http://www.nature.cz/natura2000-design3/ ) 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Les%C3%A1kovit%C3%AD
https://cs.wikipedia.org/wiki/Les%C3%A1k_rum%C4%9Blkov%C3%BD
https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=%C3%9Adoln%C3%AD%C4%8Dek_r%C3%BDhovan%C3%BD&action=edit&redlink=1
https://cs.wikipedia.org/wiki/Velevrub_tup%C3%BD
https://cs.wikipedia.org/wiki/Slav%C3%ADk_obecn%C3%BD
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%BDluva_hajn%C3%AD
https://cs.wikipedia.org/wiki/Kavka_obecn%C3%A1
https://cs.wikipedia.org/wiki/Havran_poln%C3%AD
http://drusop.nature.cz/
https://cs.wikipedia.org/wiki/Lou%C5%BEek_(p%C5%99%C3%ADrodn%C3%AD_rezervace)
https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:CC-BY-SA-3.0
http://www.nature.cz/natura2000-design3/


Rebilance zásob podzemních vod                                                                        ID EIS 10051606-SFŽP 

79 

 

 

OHŘE 

 

Obr. 8-4 Ohře z mostu u Budyně nad Ohří 

(Foto Miraceti CC-BY-SA-3.0, 2003) 

 

EVL Ohře tvoří dolní tok Ohře od ústí do Labe po soutok s Libočanským potokem (Libocí) a některé 

její kanály (Malá Ohře, Kanál mezi Hostěnicemi a Doksany), ve výšce 136 - 222 m n. m., v okrese 

Litoměřice a Louny.    

Od Žatce po Postoloprty protéká Ohře třetihorní Severočeskou uhelnou pánví. Podloží je zde tvořeno 

převážně písky, jíly a uhelnými jíly. Od Postoloprt po Litoměřice Ohře protéka druhohorní Českou 

křídovou tabulí s podložím slínů, slínovců a jílovců. Mělké sedimentární horniny vytváří na většině 

toku široké mělké údolí. Okolní krajina má ráz členité pahorkatiny s výškovou členitostí 50-150 m.  

Převažují modální fluvizemě, mimo nivu se ponejvíce vyskytují arenické kambizemě a modální 

černozemě. Řeka protéká převážně antropogenní modifikovanou kulturní krajinou. Tok Ohře je málo 

regulovaný a v převážné délce toku si zachovává svůj přirozený charakter. Přirozeně meandruje, 

střídají se zde hlubší a klidnější místa s úseky mělčími a rychlejšími.    

Dominantní složkou bioty Ohře je makrofytní vegetace tekoucích vod fytocenologicky zařaditelná do 

svazu Batrachion fluitantis. Převážná část protéká antropogenní modifikovanou kulturní krajinou. 

Přirozenou složkou nivy jsou fragmenty zachovalých nezaplavovaných případně řídce zaplavovaných 

tvrdých lužních lesů (podsv. Ulmenium) a měkkých lužních porostů svazu Salicion albae. Řeka místy 

vytváří periodicky se obnovující štěrkové náplavy s charakteristickou, převážně jednoletou, bylinnou 

vegetací. Tyto náplavy využívá bolen dravý k rozmnožování. Břehy toku lemují úzké linie říčních 

rákosin. V území jsou dále zastoupeny biotopy bylinných lemů nížinných řek a vlhká tužebníková 

lada. 

Jedná se o jednu z nejrozsáhlejších lokalit velevruba tupého v ČR. Pro bolena dravého je 

nejvýznamnější úsek Ohře od Libochovic po soutok s Blšankou. Lokalita obývána populacemi dalších 

vzácných druhů jako je hrachovka říční (Pisidium amnicum) (pouze kanál mezi Hostěnicemi a 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/10/Oh%C5%99e_z_mostu_u_Bydyn%C4%9B_nad_Oh%C5%99%C3%AD.jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:CC-BY-SA-3.0
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Doksany a Malá Ohře) a hrachovkou nepatrnou (Pisidium moitessierianum) či škeblí plochou 

(Pseudanodonta complanata). Tok Ohře obývá ichtyofauna pstruhového, parmového i cejnového 

pásma s množstvím jedinců druhů dosazovaných sportovními rybáři.    

Zranitelnost: Znečistění vody (komunální, zemědělské i průmyslové). Příčné objekty zabraňující 

migraci ryb. Regulace toku. Změny hydrografických poměrů. Vyhražování některých jezů v době 

tvorby ledu a při povodních. V případě lososa obecného v budoucnu nelegální lov.    

(http://www.nature.cz/natura2000-design3/ ) 

 

 

 

 

http://www.nature.cz/natura2000-design3/
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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 problematické (výluhy 

ze skládky jsou zdrojem kontaminace a jejího šíření ve směru proudění podzemních vod).  

Střetem zájmu 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. Bezprostřední prolínání rekreační a vodárenské funkce 

v Žernoseckém jezeře může být považován za modelovou (negativní) situaci. 

Podle evidence Báňského úřadu jsou v HGR 1180 dobývací prostory jednak těžené Počaply u 

Terezína a Trávčice, jednak netěžené Nučničky I (viz obr. 9-1, tab. 9-1). Těžený dobývací prostor 

Lukavec je v platné rajonizaci mimo rajon, ale v navrhované úpravě hranice rajonu bude součástí 

HGR 1180. Chráněná ložisková území zabírají značnou plochu rajonu, jedná se o CHLU Počaply, 

CHLU Litoměřice, CHLU Žalhostice, CHLU Bohušovice nad Ohří a CHLU Trávčice. 

 

Tabulka 9-1 Těžená ložiska v HGR 1180 (výpis registru Českého báňského úřadu) 

Číslo DP Název ložiska Katastr Nerost org_nazev ic 

5277100 Nučničky Nučničky štěrkopísek Lubomír Kruncl 16407318 

5233800 Nučničky - Travčický les Nučničky štěrkopísek Lubomír Kruncl 16407318 

5233802 Nučničky - Travčický les - J Nučničky štěrkopísek Lubomír Kruncl 16407318 

5233803 Počáply - Travčický les-S Počáply u Terezína štěrkopísek SABIA s.r.o. 61326721 

5260000 Počáply - Travčický les-Z Počáply u Terezína štěrkopísek Lubomír Kruncl 16407318 

5233900 Travčice - Travčický les Travčice štěrkopísek SABIA s.r.o. 61326721 
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Obr. 9-1 Lokalizace ložisek v HGR 1180  

(těžená ložiska červeně s šrafou, netěžená ložiska červeně kontura, CHLÚ oranžová kontura) 

 

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, 2015 (Metodiky hodnocení chemického a kvantitativního 

stavu útvarů podzemních vod pro druhý cyklus plánů povodí v ČR).  

Kontaminací podzemních vod ve vybraných hydrogeologických rajonech se zabývala Prchalová 

(2015). Pro hodnocení zdrojů znečištění byly využity výsledky hodnocení významnosti zdrojů 

znečištění a hodnocení jakosti podzemních vod převzaté z plánů povodí, a to plošného znečištění ze 

zemědělství (dusičnany a pesticidy), plošné znečištění z atmosférické depozice (vybrané kovy a 

polyaromatické uhlovodíky) a bodové znečištění ze starých kontaminovaných míst (vybrané kovy, 

polyaromatické uhlovodíky, chlorované uhlovodíky). 

Základním podkladem pro vyhodnocení plošného znečištění byla data ČHMÚ z období 2007-2012, u 

hodnocení dusičnanů i data o jakosti odběrů podzemních vod za stejné období. Vlastní hodnocení 

plošných zdrojů znečištění bylo provedeno nezávislým vyhodnocením údajů o významných zdrojích 

znečištění, jejich ověřením monitoringem jakosti podzemních vod a následném vyhodnocení jakosti 

podzemních vod. 

Při hodnocení bodového znečištění ze starých kontaminovaných míst (SEKM) bylo využito výsledků 

hodnocení ze SEKM (Systém evidence kontaminovaných míst) podle kritérií hodnocení dobrého 

chemického stavu. Za významné bodové zdroje znečištění byly považovány výskyty alespoň 1 z 28 

relevantních nebezpečných látek přesahující dvacetinásobek hodnoty dobrého chemického stavu 
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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 1180 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 dusičnanů, chloridů, siranů, pesticidů, amonných iontů. 

Nevyhovující je i stav povrchových vod (dusičnany). 

V rajonu 1180 se vyskytují staré ekologické zátěže s nevyhovujícím stavem, způsobeným olovem.  

Trendy v rajonu 1180 nejsou hodnoceny 

Přehledné vyhodnocení je uvedeno v následující tabulce 9-2. 

 

Tabulka 9-2 Chemický stav pracovní jednotky (upraveno) 

ID PRJ ID pracovní jednotky 118001214 

ID útvaru ID útvaru podzemních vod 11800 

Plocha PRJ (km2) Plocha pracovní jednotky podzemních vod v km2 57,8 

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)  

SEKM kontaminant 
Kontaminující látky ve starých zátěžích, způsobujících nedosažení dobrého 

chemického stavu 

 

Počet zátěží 
Počet starých zátěží v pracovní jednotce, způsobujících nevyhovující chemický 

stav 

 

Chem. stav celkem Chemický stav pracovní jednotky (C vyhovující, N nevyhovující, U nehodnoceno) N 

Stoupající trend V pracovní jednotce se vyskytuje stoupající trend (A ano)  

Stoupající trend ukazatel Ukazatel stoupajícího trendu  

Potenciální trend V pracovní jednotce se vyskytuje potenciální trend (A ano)  

Potenciální trend ukazatel Ukazatel potenciálního trendu  

Trend celkem 
V pracovní jednotce se vyskytuje potenciální nebo stoupající trend (S - stoupající, 

P - potenciální, S,P - stoupající i potenciální) 
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10. PŘÍRODNÍ ZDROJE A VYUŽITELNÉ MNOŽSTVÍ 

PODZEMNÍCH VOD 

 

Tab. 10-1. Přírodní charakteristiky (Vodní útvar: 11800) 

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 dělitelný 

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 

 

VÝPOČET PŘÍRODNÍCH ZDROJŮ 

Proudový systém podzemní vody je otevřený s výraznou interakcí podzemní a povrchové vody 

v tocích, umocněný mnoha jezovými stupni. Z nadjezí v Lovosicích se prosakuje voda z toku Labe do 

Žernoseckého jezera. Z podložního křídového HGR 4720 prosakuje do štěrkopísků tlaková voda 

bazálního křídového kolektoru. Ze severních svahů Labe (Radobýl) i okrajů údolních svahů Ohře se 

do rajonu odvodňují výše situované plochy podložních křídových sedimentů. Proudový systém je 

verifikovaný transientním modelem (viz kap. 6.2). 

Rajon není hodnocen ve vodohospodářské bilanci. ČHMÚ nestanovuje velikost přírodních zdrojů 

kvartérních rajonů. Pro sestavení plánů povodí byly ve VÚV (Olmer 2006) pro HGR 1180 vyčísleny 

dlouhodobé hodnoty přírodních zdrojů ve výši 316 l/s v 50% zabezpečenosti a 57 l/s v 80% 

zabezpečenosti. 

 

10.1. PŘÍRODNÍ ZDROJE 

Přírodní zdroje podzemních vod za referenční období 1981 – 2010 byly stanoveny podle 

základního odtoku z modelů BILAN a Modflow. Přírodní zdroje odpovídají 50% zabezpečenosti 

ze základního odtoku z modelu BILAN a Modflow, tj. 193 l/s. Měsíční hodnoty zabezpečenosti 

základního odtoku z modelu BILAN a Modflow za období 1981-2010 jsou uvedeny na Obr.10-1. 

 

Tab. 10-2. Přírodní zdroje - zabezpečenost 

Zabezpečenost Množství (l/s) 

50% 193 

80% 88 
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10.2. DISPONIBILNÍ MNOŽSTVÍ PODZEMNÍCH VOD  

Při 80% zabezpečenosti dosahuje využitelné množství 88 l/s, což přibližně odpovídá dlouhodobým 

odběrům podzemní vody v období 1989-2012: 86 l/s (bez odběrů z křídy - viz tabulka 4-9). Hodnota 

využitelného množství 57 l/s při 90% zabezpečenosti se jeví jako značně podhodnocena. Přírodní 

zdroje podzemních vod v tomto rajonu vždy obsahují podíl infiltrované vody z vodních toků 

(především Labe) minimálně okolo 40 l/s (v modelové simulaci bez odběrů podzemní vody). Stávající 

odběr podzemní vody se pohybuje ve výši 70 l/s (2014), a tedy vyvolává zvýšené indukované zdroje 

ve výši až několika desítek l/s zvýšením infiltrace z vodních toků (vzhledem k řádově 

10000násobnému průtoku Labe je však toto infiltrované množství pod rozlišovací úrovní průtoku v 

Labi). 

V rajonu nejsou známy střety užívání podzemních vod s chráněnými ekosystémy. 

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). 

Bezprostřední prolínání rekreační a vodárenské funkce v Žernoseckém jezeře může být považován za 

modelovou situaci. 

 

KOMENTÁŘ 

 

 

Obr.10-1. Měsíční hodnoty zabezpečenosti základního odtoku z modelů BILAN a Modflow za období 1981-2010 

Tab. 10-3. Základní odtok v rajonu 1180 stanovený modelem BILAN pro období 1981-2010 v průměrné 

roční výši: 

zabezpečenost mm/rok l/s.km2 l/s 

50% 27,78 0,88 50,91 

80% 12,60 0,40 23,09 
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V období 2001-2010 zůstává základní odtok v 50% zabezpečenosti shodný 27,78 mm, odtok v 80% 

zabezpečenosti je mírně vyšší 15,95 mm. Rozložení odtoku v měsících vyjadřuje graf na Obr.10-2 

sestavený podle výsledků modelování Tab. 10-4. 

 

Tab. 10-4. Modelové výsledky dotace a podzemního odtoku (l/s) 

Měsíc XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. PRUM 

Bilan_ZaklOdtok-90% 0 0 37 50 56 27 9 3 1 0 0 0 15 

Bilan_ZaklOdtok-80% 0 0 48 87 73 50 16 6 2 1 0 0 24 

Bilan_ZaklOdtok-50% 0 50 156 140 113 105 34 12 4 1 0 0 51 

MODFLOW_Dotace 113 88 208 322 269 167 30 12 13 287 44 199 146 

MODFLOW_Dotace+přítok 169 145 258 367 317 223 93 75 75 333 105 251 201 

MODFLOW_Drenáž do toků 176 167 184 234 245 229 188 163 147 208 172 197 193 

 

Odtok se zvyšuje se stoupající hladinou podzemní vody s kulminací v dubnu a postupně klesá do 

konce roku. Poněkud odlišná reakce se projevuje v modelovém odtoku z hydraulického transientního 

modelu Modflow, který uvažuje nejen dotaci z atmosférických srážek, ale i dotaci podzemní vody 

v kolektoru příronem vody z podloží, zázemí (přítoky ze sousedních a podložních rajonů) i vsakem 

říční vody (indukované zdroje). 

Komplexnější přístup k dotaci i tvorbě podzemního odtoku proto přináší transientní model Modflow. 

Z rozptylu hodnot v Tab. 10-4 od 51 do 201 l/s, nejlépe vyjadřuje hodnotu přírodních zdrojů hodnota 

odtoku z modelu Modflow ve výši 193 l/s v zabezpečenosti 50 %. Analogickým dopočtem podle 

výsledků modelu Bilan pro období 1981-2010 má hodnota přírodních zdrojů v zabezpečenosti 80% 

velikost 88 l/s (0,46). 
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Obr.10-2. Rozložení odtoku v měsících podle výstupů z modelu BILAN a Modflow 
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Využitelné množství lze uvažovat ve výši 80% překročení přírodních zdrojů – tedy v hodnotě 88 l/s. 

Stávající odběr je ve výši 70 l/s (1,2 l/s/km
2
). Hlavní odběr je ze studňového řadu 10 mělkých 

kvartérních a dvou artéských křídových vrtů na poloostrově mezi tokem Labe a Žernoseckým jezerem 

(vytěžené štěrkoviště). Simulace v transientním modelu Modflow prokázaly výraznou dotaci břehovou 

infiltrací povrchových vod i možnost navýšení odběrů, které budou dále stabilizovány indukovanými 

zdroji přímo z toku Labe i nepřímo ze Žernoseckého jezera. Odběry v zóně inundace vyvolávající 

břehovou infiltraci je nutné posuzovat jako odběry vody z toku. 

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. 

 

NÁVRHY 

Hranice rajonu neodpovídají verifikovanému proudovému systému podzemních vod. Na západní 

hranici se jeví vhodné posunout hranici do rozvodnice mezi Modlou a Ohří, na jihu omezit tok Ohře až 

pod Čepel a na východě oddělit Mrchový kopec bez štěrkopísku podle rozvodnice mezi Labem a Ohří 

k obci Nučničky (Obr.10-3). Navrhujeme HGR 1180 rozdělit tokem Labe na levý břeh (HGR 1181) a 

pravý břeh (HGR 1182 neboli Píšťanský meandr). 

Navíc odběry v okolí toků Labe i Ohře v zóně přímé interakce podzemní a povrchové vody 

(Obr.10-4), dosud klasifikované jako odběry podzemní vody navrhujeme převést do odběrů 

povrchových vod. Je potřebná legislativní úprava, kterou bude posílena možnost trvalého 

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 Tab. 10-5.  

 

Tab. 10-5. Referenční vrty v HGR 1180 navržené k monitorování a jejich základní hydrogeologické 

charakteristiky 

označení objektu název objektu 
monitorovaný 

kolektor 

hloubka 

m 

odměrný bod 

m n. m 

1180_01Q Travčice kvartérní 9,95 148,75 

1180_02Q Mlékojedy kvartérní 14,50 150,40 

Pozn.:Při realizaci úpravy hranice HGR 1180, bude nutné zaměnit vrt VP1851 za VP1844, nebo VP1911 
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Obr.10-3. Návrh úpravy hranic HGR 1180 a rozdělení na HGR 1181 a HGR 1182 

Fialová plná čára – původní hrabice HGR1180, čárkovaná červená návrh úpravy HGR1180 
 

 

Obr.10-4. Zóna přímé interakce podzemní a povrchové vody v HGR 1180 
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11. ZÁVĚR 

Cílem projektu bylo kombinací pestrého souboru nejmodernějších technologických a metodických 

postupů přehodnotit přírodní zdroje a využitelné zásoby podzemních vod v jednotlivých 

posuzovaných hydrogeologických rajonech.  

ZÁSOBY PODZEMNÍCH VOD 

 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, tj. 193 l/s. 

 Využitelné množství podzemních vod dosahuje 88 l/s, které odpovídají 80% 

zabezpečenosti ze základního odtoku z transientního modelu Modflow, což přibližně odpovídá 

dlouhodobým odběrům podzemní vody v rajonu z kvartéru v období 1989-2012.  

 Celkové současné evidované odběry v HGR 1180 jsou 70 l/s (rok 2014), povolené odběry 100 

l/s. Stávající odběry vyvolávají indukované zdroje podzemní vody zvýšením infiltrace 

z vodních toků, bez negativních vlivů na ekosystémy. 

BILANCE PODZEMNÍ VODY 

 Srážková infiltrace byla určena hydraulickým modelem na 166 l/s. 

 Předpokládána infiltrace z toků byla v modelu stanovena na 77 l/s. 

 Odtok podzemní vody z modelového území probíhá prostřednictvím drenáže podzemní vody 

do říční sítě a pramenů činí 194 l/s. 

 Přítok přes hranici rajonu byl spočten na 50 l/s 

 Nejvyšší infiltrace podzemní vody ve srážkově průměrném roce, stanovená hydraulickým 

modelem, vychází pro měsíce leden až březen. Mírně nadprůměrná dotace je modelem 

předpokládána také v srpnu (pravděpodobně ovlivněno anomáliemi v letech 2002 a 2010). 

 Nejmenší efektivní infiltrace byla odvozena pro měsíce květen až červenec.  

NÁVRHY 

 V tomto rajonu je navržena změna hranice. Na západní hranici se jeví vhodné posunout 

hranici do rozvodnice mezi Modlou a Ohří, na východě oddělit Mrchový kopec bez 

štěrkopísku podle rozvodnice mezi Labem a Ohří. Je též možné HGR 1180 rozdělit tokem 

Labe na levý břeh (HGR 1181) a pravý břeh (HGR 1182 neboli Píšťanský meandr). 

 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. 

 Pro sledování přírodních zdrojů podzemních vod jsou navrženy hydrogeologické vrty státní 

pozorovací sítě ČHMÚ, včetně signálních hladin podzemních vod a průzkumné 

hydrogeologické vrty vyhloubené v rámci projektu 1180_01Q Travčice a 1180_02Q 

Mlékojedy. 
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