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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 

Tabulka 1-1: Základní údaje o hydrogeologickém rajonu 4110  

(heis.vuv.cz, doplněno) 

ID hydrogeologického rajonu: 4110 

Název hydrogeologického rajonu: Polická pánev 

ID útvaru: 41100 

Název útvaru: Polická pánev 

Plocha, km 
2
: 214 

Pozice rajon základní vrstvy 

Geologická jednotka: Sedimenty svrchní křídy 

Povodí: Labe 

Dílčí povodí: Horní a střední Labe 

Bilancovaný kolektor: A, C, D 

Kraje: Královéhradecký 

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

Polická pánev - HGR 4110 představuje uzavřenou hydrogeologickou strukturu. Vyplňuje centrální 

část vnitrosudetské pánve v povodí horní Metuje v Broumovském výběžku. Od území hlavního 

rozšíření sedimentů české křídové pánve je polická pánev oddělena výchozy starších sedimentů, na 

západě permskými a karbonskými uloženinami Jestřebích hor, na severu výběžky krystalinika 

Orlických hor. Pánevní výplň tvoří sedimenty coniacu, svrchního turonu, středního turonu v mocnosti 

okolo 360 m (slínovce až kvádrové pískovce), spodního turonu v mocnosti do 85 m (spongilitické 

pískovce), cenomanu do 35 m (vápnité a glaukonitické pískovce mořského vývoje) a triasu. Na rozdíl 

od jiných křídových území je povrch polické pánve více členitý. Většinou dosahuje výšek 450 až 550 

m.n.m., v některých územích jako v Adršpašsko-teplických skalách a v broumovských stěnách, a na ně 

navazujících polských stolových horách bývá maximální výška až kolem 800 m.n.m. 

Charakteristiku pánve ovlivňují tektonika a faciální vývoj. Relativně celistvé je zvodnění perucko- 

korycanského souvrství cenomanu, s vysokou, průlino-puklinovou propustností. V sedimentech 

spodního a středního turonu, jizerského a zčásti bělohorského souvrství, se vyvinula výrazná centra 

vysokého zvodnění např. v okolí Teplic nad Metují a Police nad Metují, Dřevíče a v horním povodí 

Židovky. Zdroje podzemní vody mají vysokou jakost a jsou intenzivně vodárensky využívány, 

především v jímacích oblastech teplické a polické.  

Na základě litologicky odlišných těles lze v polickém zvodnělém systému vymezit několik nad sebou 

se vyskytujících regionálně rozšířených kolektorů s převládající pórovito-puklinovou propustností. 

Hlavním kolektorem, s regionálním prouděním podzemní vody, je bazální křídový komplex, který je 

analogický se značením v Syntéze české křídy (Herčík et al. 1987) a můžeme jej označit jako kolektor 

A. Tento bazální křídový komplex je na bázi tvořen psamiticko-prachovcových souvrstvím – A1, ke 

kterému lze přiřadit kolektor podložního triasu – T a rohovcovým souvrstvím – A2. Další vyšší 

kolektory v Polické pánvi jsou střední kolektor facie jizerského souvrství – C, svrchní kolektor 

pískovců skalních měst – D a kvartérní kolektor fluviálních sedimentů podél vodních toků – Q. 

 Hranice rajonu je tvořena z velké části (38%) státní hranicí s Polskou republikou, 35% z celkové 

délky hranice HGR 4110 tvoří ostatní typ hranice, geologická rozhraní se podílí 26% a tektonické 

hranice 1%. 

Vymezení hydrogeologického rajonu na podkladu stínovaného reliéfu, povodí IV. řádu a státní hranice 

jsou prezentovány na obrázku 2-2. Plocha hydrogeologického rajonu je 214,0 km
2
 a plocha dotčených 

povodí IV. řádu je 221,6 km
2
, z toho v ČR 204,5 km

2
 a v Polsku – 17,1 km

2
. 
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Obrázek 2-1: Situace hydrogeologického rajonu 4110 
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3. VSTUPNÍ INFORMACE 

3.1. GEOLOGICKÁ PROZKOUMANOST 

Poprvé bylo území hydrogeologického rajonu 4110 zobrazeno v geologické mapě okolí Broumova 

Jokélyho a Wolfa (1861) v rámci geologické mapy českého království v měřítku 1 : 144 000. 

Detailnímu stratigrafickému a litologickému studiu svrchní křídy, které z tohoto mapování vycházelo, 

se věnoval Jokély (1862), na kterého navázali Krejčí (1870) a Frič (1870, 1879, 1885). Ti na území 

broumovského výběžku rozpoznávali korycanské až jizerské vrstvy. 

Později zde geologické mapování prováděli Petraschek (1912, 1913) (přehledná mapa v měřítku 1 : 75 

000) a Dathe a Petraschek (1913) (měřítko 1 : 100 000), kteří v rámci mapových vysvětlivek poskytli i 

podrobnější stratigrafické členění území broumovského výběžku, v té době chápaného jako součást 

dolnoslezské pánve. Stratigrafickému členění svrchnokřídových uloženin se dále věnoval Zahálka 

(1921), který je rozdělil na celkem 10 pásem označených římskými číslicemi. Toto stratigrafické 

členění se po revizi pozdějšími autory (Hynie 1949; Dvořák 1955, 1968; Klein 1959, 1961; Soukup a 

Klein 1961) udrželo až do 80. let, kdy v rámci mapovacích prací začalo být uplatňováno stratigrafické 

členění Čecha et al. (1980), platné do nynějška. Přehledné porovnání stratigrafického členění polické 

pánve podle různých autorů nabízí práce Krásného et al. (2002). 

Geologií sedimentů svrchní křídy, jejich petrografii, vzájemnými vztahy a stratigrafickou příslušností 

se v detailu věnovali Dvořák (1955, 1959) a Klein (1957, 1959, 1961), na polském území to byl např. 

Radwański (1957) a Jerzykiewicz (1969, 1971). Geologické poměry zejména podložních 

permokarbonských hornin vnitrosudetské pánve jsou zpracovány v monografii Táslera et al. (1979). 

První moderní vyobrazení rajonu přinesly generální mapy ČSSR v síti Gauss-Krüger v měřítku 1 : 25 

000, a to: M-33-57-A-a Adršpach (Dvořák 1965a), M-33-57-A-b (Dvořák 1966), M-33-57-A-c 

(Dvořák 1965b), M-33-57-C-b Hronov (Tásler, neuvedeno) a M-33-57-B-c Martínkovice (Dvořák 

1965c). Území rajonu bylo součástí přehledné geologické mapy 1 : 200 000 Náchod s vysvětlivkami 

(Svoboda et al.  1961). Geologické mapování pokračovalo v 80. letech, kdy byly zpracovány mapy v 

měřítku 1 : 25 000 s archivními vysvětlivkami: 04-414 Teplice nad Metují (Tásler et al. 1983), 04-311 

Libná a 04-313 Radvanice (Tásler a Vejlupek 1987) a 04-332 Police nad Metují (Veljupek 1988). V 

90. letech byly v rámci mapování v měřítku 1 : 50 000 vydány 2 listy, pokrývající území rajonu, a to 

04-31 Meziměstí (Tásler et al. 1995) a 04-33 Náchod (Vejlupek et al. 1990). 

Na rozdíl od jiných částí české křídové pánve, v polické pánvi v minulosti, kvůli zranitelnosti 

rezervoárů podzemních vod, neprobíhal uranový průzkum. V sz. části rajonu bylo v rámci průzkumu 

ložisek černého uhlí, prováděného s. p. Geoindustria, odvrtáno několik strukturních vrtů (řada RE a 

JA), které jsou součástí závěrečných zpráv Středy a Frankeho (1968) a Středy et al. (1982).  

Do rozsáhlého projektu Hydrogeologická syntéza české křídové pánve, probíhajícího v 80. letech, 

rajon 4110 nebyl zahrnut. Hydrogeologické poměry polické pánve jakožto samostatné struktury byly 

řešeny v rámci projektu Přírodovědecké fakulty UK v letech 1992‒96. Součástí projektu bylo i 

odvrtání řady nových vrtů a využití výsledků karotáže při korelaci kolektorských těles. Výsledky 

projektu pokryly závěrečné zprávy (Krásný et al. 1993, 1995, 1996) a včetně kapitoly o geologické 

stavbě byly shrnuty v publikaci Krásného et al. (2002), ze které do velké míry vychází i kapitoly o 

geologii a tektonice v této zprávě. 
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Novější práce týkající se předmětné oblasti byly zaměřeny na detailní sedimentologický výzkum, 

doplněný o stratigrafické korelace založené na karotážních vrtných datech (Tomanová 1998, Uličný 

2001). Kromě konstrukce sedimentárního modelu tak bylo možné s využitím genetické stratigrafie 

objasnění tektonosedimentárního vývoje v širším kontextu středoevropských křídových pánví. 

 

PRÁCE PROVÁDĚNÉ V RÁMCI PROJEKTU  

Geologické práce v rámci projektu Rebilance zásob podzemních vod vycházely do značné míry z 

poznatků získaných v rámci Hydrogeologické syntézy polické pánve Krásného et al. (2002). 

Vzhledem k potřebě prostorově vymezit kolektorská tělesa, byly v rámci externí zakázky kolektivem 

D. Uličného z Geofyzikálního ústav AV ČR zkonstruovány geneticko-stratigrafické řezy včetně 

lokálně korelovaných opěrných vrtů, podle kterých byly dále konstruovány geologické řezy. V rámci 

této zakázky byly pro každý rajon zpracovány závěrečné zprávy (Uličný et al. 2015), ve kterých byly 

kromě genetických jednotek vymezených v jednotlivých řezech, komentovány také konkrétní 

sedimentologické problémy (např. interpretace geneze pískovců Broumovských a Adršpašsko-

teplických skal). 

V rámci průzkumných vrtných prací byly na lokalitách Velké Petrovice a Libná odvrtány 2 

hydrogeologické vrty: 4110_03AT a 4110_T, které však z geologického pohledu nepřinesly žádné 

zásadní výsledky. Geologické jádrové vrty, o kterých se uvažovalo na lokalitách Dolní Vernéřovice a 

Machov, nakonec nebyly realizovány. 

 

Tabulka 3-1: Přehled hydrogeologických vrtů vyhloubených v rámci projektu (2014‒2015). 

ID vrtu Název vrtu hloubka vrtu (m) autor zprávy 

4110_03AT Velké Petrovice 75,00 Michek a Pačesná (2015a) 

4110_T Libná 147,00 Michek a Pačesná (2015b) 
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Obrázek 3-1: Mapa vrtné prozkoumanosti rajonu 4110 s vyznačením geologických řezů. 

 1 ‒ hranice rajonu; 2 ‒ vybrané archivní vrty s karotáží; 3 ‒ nové vrty projektu Rebilance zásob podzemních vod; 

4 ‒ průběh geologických řezů (obr. 4-11, 4-12) 

 

3.2. HYDROGEOLOGICKÁ PROZKOUMANOST 

Polická pánev je jako celek relativně dobře hydrogeologicky prozkoumaná, nedostatečně objasněny 

jsou však vztahy mezi jednotlivými kolektory a izolátory. Hydrogeologické poměry zájmového území 

jsou přehledně zpracovány v souhrnné regionální monografii Krásného et al. (2012) v rámci polického 

zvodněného systému. Zájmovým územím se systemeticky poprvé zabýval Hynie (1949, 1961). 

Hydrogeologickou mapu a Mapu chemismu podzemních vod 1 : 200 000 sestavil Jetel (1984a, b), 

textově je zájmové území zpracováno Jetelem ve Vysvětlivkách k Základní hydrogeologické mapě 

ČSSR 1 : 200 000 list 03 Liberec, 04 Náchod. Hydrogeologické mapy v rámci souboru geologických a 
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účelových map 1 : 50 000 sestavil Kratochvíl (1988, 1990). Regionální význam mají práce Hynie 

(1949), Plešingera (1966), Vrby (1966), Kněžka et al. (1975, 1982, 1990). Výsledky česko - polské 

pracovní skupiny pro hraniční podzemní vody (od r. 1974) shrnul Kněžek et al. (1982), od 70. let 

probíhající režimní měření zhodnotili Kněžek (1991) a Slepička et al. (1995a, b).  

Nejnovější a nejvýznamnější komplexní zhodnocení polické pánve zpracoval Krásný et al. (1996, 

2002) - na základě těchto materiálů je sestavena kapitola Hydrogeologie území ve Vysvětlivkách 

k souboru geologických a ekologických účelových map přírodních zdrojů 1 : 50 000 listy 04-31, 04-

32, 04-33, 04-34 (Burda in: Müller ed. 1997). 

 

VRTNÁ HYDROGEOLOGICKÁ PROZKOUMANOST 

Hlavním vstupem pro režimní sledování hydrologických veličin jsou objekty ve správě ČHMÚ s 

režimním měřením. Seznam identifikovaných objektů je uveden v následující tabulce. Modře 

podbarveny jsou objekty, jejichž data byla předána a jsou analyzována, jejich lokalizace je uvedena 

níže na obrázku 3-2. 

 

Tabulka 3-2 Objekty ČHMÚ  

ID Typ Název x y 

V0005 vrt Teplice nad Metují -612220.0 -1003350.0 

V00010 vrt Teplice nad Metují -612175.0 -1003750.0 

V00011 vrt Teplice nad Metují -612293.7 -1004745.0 

VP7008 vrt Machov -606091.5 -1014297.0 

VP7016 vrt Dědov -610220.3 -1005880.0 

VP7017 vrt Janovice -618300.2 -1002498.0 

900079 Srážkoměrná stanice Teplice n/M -608323.0 -1009559.0 

900080 Srážkoměrná stanice Police n/M -612415.0 -1004392.0 

000170 Měrný profil - průtok Maršov nad Metují -611645.3 -1009919.0 

000174 Měrný profil - průtok 
Velké Petrovice - Dunajka-

Pěkovský 
-610320.3 -1010973.0 

000175 Měrný profil - průtok Velké Petrovice - Ledhuje -609836.5 -1010935.0 

000177 Měrný profil - průtok Bezděkov - Židovka -610508.7 -1013394.0 

000178 Měrný profil - průtok Velký Dřevíč - Dřevíč -612596.3 -1014136.0 

000180 Měrný profil - průtok Hronov - Metuje -612885.9 -1015046.0 

PP0006 Pramen Mořské_oko -615653.5 -999915.7 

PP0007 Pramen Bučnice-1 -614463.0 -1000356.0 

PP0008 Pramen Bučnice-2 -614413.6 -1000362.1 

PP0580 Pramen U_Prouzů -606693.9 -1001950.9 

PP0010 Pramen V_lesním_zát -612703.9 -1003855.6 

PP0009 Pramen V_lesním_zát -612807.6 -1003889.4 

PP0581 Pramen U_lesních_do -607102.3 -1004085.1 

PP0011 Pramen U_lopuchů -612703.9 -1004884.1 

PP0012 Pramen U_Berků -607150.8 -1007174.6 

PP0659 Pramen U_sokolovny -608722.0 -1008402.4 

PP0015 Pramen Na_bahýnkách -605507.0 -1008648.7 

PP0582 Pramen U_potoka -603489.0 -1009927.3 

PP0014 Pramen Radešov -609665.0 -1010770.6 

PP0019 Pramen U_Baudyšů -612323.2 -1011050.4 

PP0020 Pramen Dřevíček -612483.5 -1011120.4 

PP0021 Pramen U_Vavřenů -612191.6 -1012095.1 

PP0016 Pramen U_Českých -604320.6 -1014651.4 
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Obrázek 3-2 Lokalizace objektů ČHMÚ, kde byla analyzována data 

 

V rámci systémové analýzy s důrazem na doplnění relevantních hydrogeologických dat bylo vybráno a 

identifikováno 335 objektů, s relevantními hydrogeologickými údaji, na kterých bylo identifikováno 

měření (především hladina podzemní vody) a realizované zkoušky. Z těchto 335 objektů můžeme 

identifikovat 70 objektů s ověřenou (verifikovanou) ustálenou hladinou, 219 objektů s neověřenou 

hladinou, na 35 objektech byla zaznamenána hladina naražená a na zbývajících 2 objektech nelze 

specifikovat. Dále bylo identifikováno 59 objektů s hydrogeologickými zkouškami a měřením, 24 

objektů s režimním měřením ČHMÚ, 106 objektů s chemickými rozbory, na 13 objektech byla 

provedena karotáž a zbylých 91 objektů je bez zaznamenaných zkoušek či měření. 
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Tabulka 3-3 Vrty přiřazené k jednotlivým kolektorům 

Kolektor A1 

 

Kolektor A2 

 

Nadloží A2 (kolektory C, D, Q) 

objekt hladina m.n.m. objekt hladina m.n.m. objekt hladina m.n.m. 

VS-19 539.21 VS-1 498.28 VS-3 485.83 

V-38 503.45 V-32b 476.46 V-37a 534.68 

V-27 541.05 VS-2 483.97 VS-14 466.73 

V-39 514.08 V-28 481.68 VS-21 471.31 

AD-670 578.50 VS-14 466.73 VS-20 471.30 

VS-1 498.28 VS-21 471.31 VS-15 460.00 

V-32a 507.04 VS-20 471.30 V-21 461.02 

Ja-2 170.06 V-33b 476.66 V-26 457.78 

V-20 531.62 V-34 402.35 VS-12 522.72 

V-19 557.60 NVS-8 394.78 VS-18 481.55 

J-1 534.65 NVS-8 394.78 V-11 392.27 

ź.281 499.00 Dý-1 392.63 NVS-9 397.91 

VS-2 483.97 V-15 394.51 M-2a 428.12 

VS-3 485.83 NV-15 393.91 VS-8 392.28 

V-37 478.72 NV-15a 395.02 V-15 394.51 

V-29 474.62 V-3 399.80 V-15 394.51 

VS-13 470.50 V-3a 407.25 V-3a 407.25 

VS-14 466.73 V-24 398.89 VS-10 438.56 

HV-1 556.13 NV-12 395.42 V-2 438.30 

VS-12 522.72 

  

NV-9 445.75 

V-11 392.27 

  

VS-17 504.97 

V-23 469.93 

  

V-13 419.90 

V-1 487.96 

  

NV-13 419.58 

M-1a 421.81 

  

V-12 402.39 

NV-15 393.91 

  

NV-12 395.42 

NV-15a 395.02 

  

NV-11 382.25 

V-3 399.8 

  

V-11 392.27 

V-3a 407.25 

    V-6 441.08 

    V-5 437.8 

    VS-10 438.56 

    NVS-10 440.01 

    V-2 438.3 

    NV-9 445.75 

    VS-7 427.5 

    VS-17 504.97 

    V-18 500.8 

    V-18 500.8 

    V-16 400.57 

    V-24 398.89 

    V-13 419.9 

    NV-13 419.58 

    V-12 402.39 

    NV-12 395.42 

    NV-11 382.25 

    V-11 392.27 
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Obrázek 3-3 Lokalizace reprezentativních vrtů pro jednotlivé kolektory 

 

NOVÉ HYDROGEOLOGICKÉ VRTY VYBUDOVANÉ V RÁMCI PROJEKTU  

Vrtný program projektu byl zahájen v červnu 2014 vytyčením hydrogeologických vrtů. Protože došlo 

k dlouhému časovému posunu od prvotního vytipování vrtných lokalit a zajištění základních 

legislativních dokumentů pro jejich vyhloubení, bylo nutno některé vrty přemístit a to jak v rámci 

dříve vybraného pozemku, tak na pozemky jiné. Vrtné práce na lokalitě Polické pánve byly zahájeny 

20.03.2015.  

Vrt 4110_T Libná byl odvrtán do hloubky 147 m a vystrojen do hlouby 87 m, následně dne  

25.03.2015 proběhla karotáž. Následně v období 23.06. až 28.06. byla provedena hydrodynamická 

zkouška v rozsahu 3+2. Detailní popis realizovaných činností v rámci vrtných prací je specifikován ve 

zprávě za průzkumný vrt: 4110_T Libná, Polická pánev (Michek a Pačesná (2015b).  
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Vrtné práce na vrtu 4110_03AT Velké Petrovice byly zahájeny 30.03.2015. V průběhu vrtných prací 

byla neočekávaně navrtána tlaková zvodeň, jež způsobila havárii vrtu. Následně byl vrt odborně 

zlikvidován. Dále, po dohodě všech zainteresovaných subjektů, byla zpracována aktualizace projektu 

vrtu „Petrovice“. Bohužel následně nebyl tento náhradní vrt „Petrovice 2“ realizován.  

Plánovaný vrt 4110_01AT nebyl též realizován z důvodu nezískání veškerých povolení a dokumentů. 

 

Tabulka 3-4: Základní parametry projektovaných vrtů a stav jejich realizace 

ID vrtu Lokalita Cílový 

kolektor 

"X" "Y" "Z" Čerpací 

zkouška 

datalogger perforace 

  (m) 

4110_01AT Teplice nad Metují A1+T Vrt nebyl realizován    

4110_T Libná T 615239,99 995783,80 563,02 ano ano 43 - 83 

4110_03AT Velké Petrovice A1 A2 Vrt odborně zlikvidován    

 

Vrt 4110_T Libná je situován při státní hranici ČR – PL, v pramenní oblasti Zdoňovského potoka. Vrt 

monitoruje hladinu výhradně v kolektoru bohdašínského souvrství (T). Cílem lokality vrtu je: 

 monitorovat úroveň hladiny a mocnost zvodnění v kolektoru T v blízkosti předpokládané 

rozvodnice situované při antiklinále Laczna. Jedná se o infiltrační oblast severního zvodněného 

systému polické pánve. Kolektor A1 je zastižen ve své okrajové partii, 

 doplnit soubor informací pro účely posuzování velikosti přeshraničního přetoku podzemní vody a 

současně poskytnout objekt, který by v dané lokalitě umožňoval bezproblémově sledovat kolísání 

hladiny podzemní vody v bazálním kolektoru vyvinutého v sedimentech mesozoika, 

 doplnit soubor informací o uložení sedimentů mesozoika v příhraniční oblasti a v blízkosti 

antiklinály Laczna, 

Hloubka vrtu je 147 m, z důvodu zastižení kaverny, snížení průchodnosti a vzhledem k zapadávání 

spodní etáže je vrt vystrojen do 87 m. Perforovaný úsek je v hloubce 43 – 83 m, monitoruje však 

pouze trias, protože nadložní kolektor je bez stálého zvodnění – ustálená hladina podzemní vody je 

kolem 54 m , tj. 3 m pod rozhraní cenomanu a triasu. 

 

Tabulka 3-5: Základní litostratigrafická rozhraní průzkumného vrtu 4110_T 

hloubka (m) 
hornina stratigrafické zařazení 

hydrogeologický typ 

horniny od do 

0 1 Humosní hnědošedá hlína kvartér poloizolátor 

1 11 
Jílovito-hlinité až kamenité nezpevněné 

sedimenty 
kvartér kolektor Q 

11 47 
Hrubozrnný načervenalý pískovec 

s proměnlivou jílovou příměsí  
cenoman Kolektor A1 

47 51 Středně až jemnozrnný jílovitý pískovec  cenoman kolektor A1 

51 136 
Hrubozrnné bělavě šedé křemenné 

pískovce, mírně kaolinizované 
trias zájmový kolektor T 

136 142 Brekciové pískovce, červeno šedé permokarbon poloizolátor 

142 147 Metamorfované sedimenty / rula fylit paleozoikum až proterozoikum podložní izolátor 
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Zvodnění kolektoru je volné. Hladina podzemní vody byla ustálená na úrovni 50,20 m pod terénem, 

v průběhu roku 2015 se pohybovala pod 54 m (obr.3-6).  

Hydrodynamická zkouška byla provedena v trvání 3+2 v období 23.06.2015 – 28.06.2015. Čerpané 

množství oscilovalo v závislosti na aktuálních podmínkách okolo 1,0 l/s. Vyhodnocení HDZ zkoušky 

v rozsahu 3+2 metodami neustáleného proudění přineslo výslednou hodnotu pro kolektor T: koeficient 

průtočnosti (transmisivity) T = 2,3x10
-4

 m
2
/s , koeficient filtrace k = 1,3.l0

-4
 m/s. 

Dne 24.06.2015 v průběhu HDZ byl odebrán vzorek podzemní vody k chemické analýze. Celková 

mineralizace je nízká 0,156 g/l. Podle skupin převažujících iontů (dle 20 mval%) je charakterizován 

typem CaMg-SO4HCO3. Voda obsahuje 11,5 mg/l NO3 a 0,36 mg/l NO2, mikroznečisťující látky jsou 

převážně pod mezí detekce. Z hlediska posouzení kvality podzemní vody ve vztahu k chemickým 

ukazatelům uvedeným ve vyhlášce  252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a 

teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, ve znění pozdějších předpisů, voda vyhovuje 

pitným účelům. 

 

 

Obrázek 3-4: Lokalizace plánovaných a realizovaných průzkumných vrtů  
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MĚŘENÍ HLADIN PODZEMNÍCH VOD VE VRTECH PROJEKTU  

Pro potřeby režimního měření byl realizovaný hydrogeologický vrt vybaven měřicí technikou na 

měření kolísání hladiny podzemní vody a její teploty. 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). Dataloger dle výše uvedené specifikace na vrt byl nainstalován 4.6.2015. 

 

 

Obrázek 3-5: Instalace datalogeru 

 

Obrázek 3-6: Průběh hladiny podzemní vody dle měření datalogerem  

Průběh 

HDZ 
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4. CHARAKTERISTIKA RAJONU 

4.1. GEOLOGICKÁ STAVBA A CHARAKTERISTIKA JEDNOTEK 

4.1.1. STRATIGRAFIE A LITOLOGIE 

PODLOŽÍ ČESKÉ KŘÍDOVÉ PÁNVE (KRYSTALINIKUM, PERMOKARBON A TRIAS) 

Podloží je tvořeno zejména klastickými sedimenty a vulkanity karbonského a permského stáří tvořící 

hlavní výplň vnitrosudetské pánve. Dosahují mocnosti až 3000 m. Na Z tyto uloženiny náležejí 

jednotce Jestřebích hor. Geologie podloží křídy v polické pánvi byla shrnuta jednak v práci Vachtla 

(1965) a podrobněji znázorněna v geologiké mapce Dvořáka (1968). Krystalinikum (fylity a zelené 

břidlice) v podloží permokarbonu zastihly pouze 2 vrty při j. okraji rajonu v úrovni až –141 m n. m.; 

nejhlubší úroveň krystalinického podloží se podle seismických měření předpokládá kolem –2000 m n. 

m. (Skácelová et al. 2009). Následující triasové sedimenty, ležící v bezprostředním podloží křídových 

uloženin, dosahují mocnosti kolem 150 m a náleží bohdašínskému souvrství. 

TRIAS 

Sedimenty bohdašínského souvrství (trias) dosahuje mocnosti do 150 m. Celkové mocnosti souvrství 

narůstají generelně od JJZ k SSV. Souvrství je budováno zejména pestře zbarvenými, kaolinickými až 

arkózovými pískovci se štěrčíkovitou příměsí křemenných valounů. Tato facie vystupuje mimo rajon 

dále na Z např. u Červeného Kostelce, kde byla sedimentologicky prozkoumána Uličným (2004). Ten 

ji interpretuje jako eolický systém ovlivněný periodickými srážkami a kolísáním hladiny podzemní 

vody. Kromě toho jsou v bohdašínském souvrství zastoupeny polymiktní slepence s valouny ortorul, 

křemene, slepenců a pískovců do velikosti 10 cm. Slepence a pískovce tvoří obvykle do nadloží 

zjemňující cykly, oddělené ostrými, erozivními hranicemi.  

 

ČESKÁ KŘÍDOVÁ PÁNEV (SVRCHNÍ KŘÍDA) 

Polická pánev je denudační relikt sedimentačního prostoru, který byl na Z/JZ původně propojen s 

českou křídovou pánví, a na S pravděpodobně i s severosudetskou pánví. Polická pánev byla v 

minulosti řazena mezi tzv. východočeské vrásové struktury, jako jsou např. vysokomýtská, ústecká či 

kyšperská synklinála. V tomto smyslu např. Malkovský 1979 označoval pánev jako „polickou 

synklinálu“. Díky datům získaným v rámci projektu Rebilance zásob podzemních vod (geologické 

vrty, geofyzikální měření) se ukazuje, že v případě vrásových struktur ve východních Čechách se 

jedná o komplikovanější struktury s křehkou i duktilní regionální tektonikou (vysokomýtská 

synklinála), případně lze vrásovou stavbu úplně vyloučit (ústecká synklinála). Současná stavba polické 

pánve, jako přibližně brachysynklinální struktury (viz kap. 4.1.2 a Uličný et al. 2015) erozně oddělené 

od hlavní části české křídy, vznikla především během raně kenozoické deformace v rámci inverze 

alpského předpolí (srov. Ziegler, 1990, Malkovský, 1979). 
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Obrázek 4-1: Schematická geologická mapa rajonu 4110 
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Obrázek 4-1b: Legenda geologické mapy rajonu 4110 
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Název „polická křídová pánev“ zavedl již Hynie (1949). Pánev vyplňuje centrální část vnitrosudetské 

(dolnoslezské) pánve, budované sedimenty a vulkanity karbonského až triasového stáří. Sedimenty 

svrchní křídy české křídové pánve v podstatě izolovány, avšak na území Polska směrem k JV navazují 

na kladskou křídu (Góry Stołowe) a směrem na S na tzv. krzeszowskou pánev. Křídová výplň polické 

pánve dosahuje mocnosti maximálně 450–500 m (Krásný et al. 2002) ve stratigrafickém rozsahu od 

cenomanu po svrchní turon/coniak. 

Charakter sedimentace v polické pánvi během křídy vykazuje na jedné straně společné rysy s vlastní 

českou křídovou pánví, dané společným sedimentačním prostorem. Na druhé straně je však dosti 

autonomní vzhledem k odlišnému zdroji hrubých klastik, jímž byl východosudetský ostrov (Scupin 

1932, Klein et al. 1979, Voigt et al. 2008).  

Ve výplni pánve jsou vyvinuty 4 hlavní kolektorská tělesa: cenomanské kolektory A1 a A2, 

označované i jako psamitické, resp. rohovcové souvrství, turonské dílčí kolektory C1 a C2 a kolektor 

D, budován pískovci adršpašsko-teplických skal. Na JZ pánve perucko-korycanské souvrství nasedá 

přímo na triasová klastika, čímž vzniká spojený kolektor AT. 

 

 

Obrázek 4-2: Stratigrafická tabulka svrchní křídy v HGR 4110 

 s vymezením základních litofacií a jejich prostorovým rozsahem. Vysvětlivky: 1 ‒ horniny podloží křídy; 2 – 

kaolinické/arkózové pískovce (kontinentální); 3 – mělkomořská pískovcová tělesa; 4 – jílovce a prachovce, 

resp. slínovce; 5 – silicifikované prachovce („rohovcové souvrství“); 6 – slínovce až vápence; 7 – 

vápnité/jílovité pískovce (distální facie); 8 ‒ významné kondenzační horizonty s glaukonitem a fosfáty; 9 ‒ 

označení kolektorů podzemních vod; a – litostratigrafie (Čech et al. 1980, Krásný et al. 2002); b – 

neformální litostratigrafie (Zahálka 1921, Dvořák 1955, Klein 1961).; c – genetická stratigrafie (Uličný et al. 

2009a); d – chronostratigrafie 
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ERUCKO-KORYCANSKÉ SOUVRSTVÍ (CENOMAN) 

V rámci souvrství jsou zastoupeny pouze marinní sedimenty, které odpovídají svým vývojem 

korycanským vrstvám. Tyto mají v celé polické pánvi poměrně stabilní faciální vývoj s málo 

proměnlivými mocnostmi. V celé pánvi lze ve vertikálním profilu dobře vyčlenit tři litologické 

jednotky, které byly kartograficky rozlišeny i v některých mapách (např. Vejlupek 1988). Směrem do 

nadloží jsou tyto jednotky neformálně označovány jako „psamitické souvrství“ (A1), „prachovcové 

souvrství“ (A1/ A2) a „rohovcové souvrství“ (A2) (Krásný et al. 2002). 

„Psamitické souvrství“, čili kolektor A1, dosahuje mocnosti 20–50 m (převážně 25–40 m) a vyznačuje 

se převážně nízkým vytříděním písčité (až štěrčíkovité) frakce. Dominujícím litotypem jsou šedé, 

šmouhované až čočkovitě laminované pískovce s četnými bioturbačními texturami (tzv. fukoidové 

pískovce), s jílovitou základní hmotou, často s vápnitou příměsí, až vápnité (s obsahy CaCO3 od 

několika málo procent do 12–15 %). Podle zrnitosti je zastoupena škála od jemnozrnných pískovců s 

větším podílem hrubších frakcí přes nestejnozrnné pískovce po středno- až hrubozrnné pískovce. 

Některé intervaly, mocné několik metrů, vytvářejí pozitivně zrnitostně gradované jednotky, oddělené 

ostrými hranicemi (např. ve vrtu V-32 Vlčí rokle). Mnohem méně zastoupenou litologií jsou bělavé, 

lépe vytříděné, středno- až hrubozrnné křemenné pískovce se světlou (kaolinitickou) příměsí, s 

řídkými bioturbačními texturami, místy šikmo zvrstvené. Tyto pískovce jsou zpravidla silněji 

silicifikované, až do stadia křemenců (vrt V-32). Část „psamitického souvrství“ tvoří jílovité polohy, v 

nichž se pískovce vyskytují jako podřízené vložky. Méně často tvoří pískovce mocnější polohy či sled 

poloh, hlavně naspodu psamitického souvrství. Místy, především v sz. okrajové části pánve (Klein 

1961), tvoří jeho bazální část (např. interval 304,60–314,00 m ve vrtu V-32 Vlčí rokle). Jako tenké 

polohy se místy, téměř výhradně na bázi, objevují písčité slepence decimetrových mocností, s valouny 

tvořenými křemenem, místy i metasilicity a fylity (Klein 1961). Běžnou akcesorií ve všech typech 

pískovců jsou zrna kaolinizovaných živců, v jílovitých pískovcích se ve větších obsazích objevuje 

glaukonit, místy až jako podíl (glaukonitické pískovce). 

„Prachovcové souvrství“ představuje dílčí izolátor A1/A2. Jeho mocnost se pohybuje od zhruba 6–8 m 

do 12–14 m s tendencí k nárůstu mocností z jjv. části pánve do její sz. části (maximální mocnost 

ověřena vrtem V-32 Vlčí rokle). Na bázi sledu souvrství se nachází několik málo decimetrů až 1,8 m 

mocná poloha nazelenale vápnitojílovitého glaukonitického pískovce až vápnitého prachovitopísčitého 

jílovce s fosfatizovanou faunou. Od podložních pískovců je oddělena ostrou hranicí, nebo je s nimi 

spjata rychlým litologickým přechodem. Do nadloží přechází glaukonitická poloha do typických, 

velmi pevných šedých až sytě šedých, slabě šmouhovaných, jemně písčitých, silně prachovitých 

jílovců až prachovců. Bývají s vápnitou příměsí až vápnité (obsahy CaCO3 kolem 5–20 %). Hojnou 

akcesorii až příměs tvoří glaukonit a jemný muskovit. Ve svrchní části souvrství byla zjištěna 1–3 dm 

mocná glaukonitická poloha s ostrým spodním kontaktem. 
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Obrázek 4-3: Izoliniová mapa povrchu kolektoru A (báze turonu) na území rajonu 4110 

 zkonstruovaná na základě interpretace rozhraní ve vybraných vrtech. Barevná výplň označuje výchozy perucko-

korycanského souvrství (po obvodu synformní struktury pánve). 
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„Rohovcové souvrství“ („rohovcový horizont“ dle Kleina 1961), tvoří nejvyšší část korycanských 

vrstev a představuje kolektor A2. Mocnost souvrství kolísá od asi 5–6 m do 15 m, obdobně jako u 

„prachovcového souvrství“, s tendencí nárůstu od JJV k SZ. Z hydrogeologického i geofyzikálního 

hlediska se jedná o nejvýraznější litologickou jednotku, ovlivňující i morfologii obvodové části pánve. 

S podložním „prachovcovým souvrstvím“ je spjato litologickým přechodem, hranice vůči nadloží je 

ostrá. Makroskopicky má základní litotyp „rohovcového souvrství“ charakter opuky s aleuriticko-

psamitickou strukturu, typicky žluté až šedožluté (místy díky glaukonitu až zelenavě žlutavá) barvy. 

Označení horniny se u různých autorů liší a zahrnuje opukový vápenec (Hynie 1949), prokřemenělý 

pískovec (až siltovec) spongilitový nebo spongilit (Klein 1961) a spongilitický prachovec až pískovec 

(Tásler et al. 1979). V práci Krásného et al. 2002 je hornina popsána jako prachovitopísčitý silicit 

(podřízeně s přechody k silicifikovanému pískovci), který dle klasifikace Kukala (1985) lze označit 

jako spongolit. Čáp (2007) pak klasifikuje horniny „rohovcového souvrství“ jako převážně více či 

méně silicifikované hrubozrnné prachovce s písčitou příměsí (až jemnozrnné pískovce), místy až jako 

spongolity (obrázek  4-4). Ve svrchní části souvrství jsou hojné cm‒dm mocné hnědavé, velmi tvrdé, 

chuchvalcovité, nepravidelně oválně až horizontálně protažené konkrecionální polohy masivních 

silicitů – rohovců – s tříštivým lomem a s ostrými i difuzními kontakty. Uvnitř souvrství je přítomno 

několik glaukonitických poloh (někdy i s fosfáty) decimetrových mocností, s ostrými spodními 

kontakty (Krásný et al. 2002). 

 

 

Obrázek 4-4: Mikroskopický snímek silicifikovaného prachovce „rohovcového souvrství“.  

Novotvořený mikrokrystalický křemen v jílovito-prachovité základní hmotě. Novotvořený křemen částečně ve 

formě "stínů" po jehlicích hub. Velká bílá zrna jsou klastický křemen prachovité velikosti. Lokalita Vápenka. 

Foto: P. Čáp. 

 

Uličný et al. (2015) řadí sled budující kolektor A1 ke genetické sekvenci CEN 5 (sensu Uličný et al. 

2009), kterou zde interpretují jako sedimenty spodní břežní líce až předbřeží. Lze v nich vyčlenit 2 až 

3 (v mocnějších sledech až 4) nahoru písčitější sledy, odpovídající zřejmě parasekvencím či 

sekvencím nižšího řádu (Uličný et al. 2009a,b). Karotážní křivky ukazují na celkový nárůst jílové 
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frakce směrem do nadloží v CEN5, což je zřejmě známkou retrogradace vrcholící maximální 

transgresní plochou na bázi CEN6. Izolátor A1/A2 a kolektor A2 interpretují jako nahoru se změlčující 

vrstevní sled. V nejvyšší části CEN 6 se nacházejí 2‒3 glaukonitické horizonty, indikující přerušení 

sedimentace a kondenzovanou sedimentaci v několika epizodách při hranici cenoman-turon. Přesné 

chronologické zařazení rohovcového souvrství a báze nadložních slínovců bělohorského souvrství 

není bez podrobného geochemického studia (stabilní izotopy uhlíku) možné. 

 

KOMPLEX BĚLOHORSKÉHO, JIZERSKÉHO A SPODNÍ ČÁSTI TEPLICKÉHO 

SOUVRSTVÍ (SPODNÍ‒SVRCHNÍ TURON) 

Komplex je složen z několika litologických jednotek mezi stropem „rohovcového souvrství“ (kolektor 

A2) a bází nejmladších pískovců skalních měst (kolektor D). Z hydrogeologického hlediska do něj 

zahrnujeme tělesa izolátorů A/C a C/D, a kolektoru C (s dílčími kolektory C1, C1/C2, C2, Cd, Cv). 

Jednotlivé facie s odlišnými hydrogeologickými vlastnostmi byly vymezeny na základě detailní 

litologické dokumentace vrtů v sz. části polické pánve a terénních revizí (Krásný et al. 2002). Mocnost 

celého sledu čítá 240–280 m. 

Bázi komplexu tvoří 0,1–0,6 m mocný horizont silně bioturbovaného, vápnitého, silně 

glaukonitického jílovce (až slínovce) až glaukonitovce s fosfátovými konkrecemi a koprolity, uložený 

ostře na rohovcovém souvrství. V j. části pánve (vrty V-9, V-10, V-11, V-13, V-23 a Dř-1) je 5–10 m 

nad tímto horizontem vyvinuta 1–3 m mocná poloha silně písčitého glaukonitického slínovce (až 

slínitého jemnozrnného pískovce), která se projevuje na karotážních záznamech. V komplexu výrazně 

převládají slínovce až vápnité jílovce s kolísavým obsahem prachovitopísčité složky a CaCO3, 

budující izolátory A/C a C/D. 

Vedle nich byly dosud v této sekvenci vyčleňovány a kartograficky vymezovány pouze středně až 

hrubě zrnité živcové pískovce Broumovských (Polických) stěn při jv. okraji pánve, kde tvoří až asi 

100 m mocné souvislé těleso (kolektor C), projevující se i morfologicky. Původní pojetí jediného 

nečleněného pískovcového tělesa, které směrem k pánevní ose rychle přechází do slínovců, se ukázalo 

jako nedostatečné. Podle Krásného et al. (2002) pískovce Broumovských stěn v proximální facii tvoří 

v jv. části polické pánve tělesa dvě, nikoli jedno kolektorské těleso. Spodní těleso, označené jako C1 

vytváří vlastní Broumovské stěny, kde dosahuje mocnosti až kolem 110 m, přičemž jeho báze je pouze 

20–25 m nad stropem „rohovcového souvrství“ A2. Svrchní těleso (C2) je od spodního tělesa (C1) 

odděleno slínovci, zachovanými místy i v areálu Broumovských stěn. Mocnost meziloží C1/C2 lze 

odhadovat na 30–60 m. Těleso C2 zasahuje do pánve dále než těleso C1, neboť bylo vysledováno např. 

sz. od Suchého dolu (Čertova skála), při z. okraji Hlavňova (stěnový lom) a jako tenké, 1–2 m mocné 

„jazyky“ v některých rtech (VS-10, V-9, podle karotáže též NVS-10 a NV-9). U Hlavňova a Suchého 

Dolu dosahuje těleso C2 mocnosti kolem 15–20 m, přičemž jeho báze je cca 120 m nad stropem 

„rohovcového souvrství“ (kolektor A2). 

Proximální facie kvádrových hrubozrnných pískovců svrchního tělesa C2 má svůj jemnozrnnější 

ekvivalent, rozšířený v ostatní části pánve, který je označován jako distální facie – Cd (Krásný et al. 

2002). V distální facii jsou pískovce hrubě lavicovité, jemně až středně zrnité, jílovité, často i vápnité, 

v některých polohách silně biogenně přepracované. Vyznačují se, tak jako v proximální facii, vyšším 

obsahem živcových zrn. Distální facie, dobře vymezitelná i kartograficky, dosahuje ještě v oblasti 

Teplic nad Metují mocnosti 35–40 m, přičemž zde vytváří jediné těleso.  
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Obrázek 4-4: Izoliniová mapa povrchu kolektoru C na území rajonu 4110 

 zkonstruovaná na základě interpretace rozhraní ve vybraných vrtech. Barevná výplň označuje výchozy komplexu 

bělohorského a jizerského souvrství (jv. část pánve, mj. i Broumovské stěny). 
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Teprve dále na Z a SZ se mocnost tělesa distální facie zmenšuje a současně se štěpí do několika poloh. 

Podobně je tomu i v j. části pánve, kde distální facie vystupuje ve stráních podél údolí Metuje, 

Ledhuje a Pěkovského potoka a je dobře dokumentovaná ve vrtu V-10. K faciálnímu přechodu mezi 

proximální (C2) a distální (Cd) facií dochází někde v území mezi bělským a polickým zlomem. 

Přesnější vymezení průběhu faciální hranice není vzhledem k rozdílům v geologické dokumentaci a 

karotáži vrtů (V-9, NV-9, VS-10) v současné době možné.  

 

 

Obrázek 4-5: Kvádrové pískovce svrchní části teplického souvrství (kolektoru D) 

 v oblasti Adršpašsko-teplických skal. Dobře patrné jsou šikmo ukloněné plochy, označované jako klinoformy 

(foresety). Uličný (2001) tyto pískovce interpretuje jako uloženiny čela strmých tzv. gilbertovských delt. 

Výrazný sedimentární úklon vrstev je v tomto případě doprovázen i regionálním tektonickým úklonem. 

Foto: R. Gürtler (2002). 
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Obrázek 4-6: Izoliniová mapa povrchu kolektoru D na území rajonu 4110 

zkonstruovaná na základě odečtu nadmořské výšky stropu výchozů svrchní části teplického souvrství. Barevná 

výplň označuje výchozy komplexu bělohorského a jizerského souvrství (sz. část pánve, mj. i Adršpašsko-

teplické skály). 
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Další litologickou jednotkou, která byla v práci Krásného et al. (2002) v komplexu vymezena, je 

sekvence slínovců se zvýšenými průměrnými obsahy kalciumkarbonátu (52,5–73 %), místy s 

přechody do vápenců a s hojnými konkrecemi biomikritických vápenců. Tato sekvence (možný 

kolektor Cv) je nejčastěji 35–50 m mocná a začíná obvykle 60–70 m (v adršpašské brachysynklinále) 

a 75–96 m (ve žďárské synklinále) nad stropem „rohovcového souvrství“ (A2). Sekvence byla ověřena 

vesměs v podloží distální facie, lze ji tedy považovat za ekvivalent spodního pískovcového tělesa C1, 

popř. zčásti i meziložních slínovců mezi tělesy C1 a C2. Sekvence Cv se projevuje morfologicky (jako 

druhá kuesta) a často je odlišitelná i na karotážních křivkách. 

 

Obrázek 4-7: Martinská stěna v Adršpašsko-teplických skalách 

pohled od JJZ na téměř kompletní odkryv pískovců svrchní části teplického souvrství (kolektoru D) s výraznými 

klinoformami, které jsou ve stropě zakončeny interpretovanou transgresní plochou (Uličný 2001). U paty 

defilé byl situován vrt V-33B (obr. 4-11). 

 

Nad tělesem distální facie Cd následuje opět sled pevných, obvykle šmouhovaných 

prachovitopísčitých vápnitých jílovců až slínovců (C/D), s kolísajícím obsahem CaCO3 (11,5–49,5 %), 

ojediněle s vápencovými konkrecemi (ve V-33 v hl. 22,40–24,20 m). V oblasti skalních měst u 

Adršpachu a Teplic nad Metují se v nejvyšší části slínovcového sledu zvyšuje obsah písčité složky a 

slínovce těsně pod kvádrovými pískovci kolektoru D přecházejí až do velmi jemnozrnných vápnitých 

pískovců (Klein 1961, Tásler et al. 1979). Naopak v oblasti Hejdy a Ostaše byly ve svrchní části sledu, 

v bezprostředním podloží kvádrových pískovců (kolektor D), zjištěny měkké, rozpadavé, slaběji 

písčito-prachovité vápnité jílovce spodní části teplického souvrství. 
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Tomanová (1998) a Uličný (2001) interpretují pískovce Broumovských stěn na základě studia facií a 

architektur, doplněných o regionální karotážní korelace, jako uloženiny poměrně strmých, tzv. 

gilbertovských delt. Prodeltové sedimenty (facie Cd), které obvykle obsahují turbidity, byly 

pravděpodobně v podmínkách středoevropských průlivů objemově redukovány díky kombinaci 

silného přilivo-odlivového proudění podél pobřeží (Mitchell et al. 2010).  

 

SVRCHNÍ ČÁST TEPLICKÉHO SOUVRSTVÍ (SVRCHNÍ TURON‒CONIAK) 

Za svrchní část teplického souvrství je považován sled křemenných (kvádrových) pískovců, tvořících 

skalní města u Adršpachu (Foto 4-2) a Teplic nad Metují a vrcholové partie Hejdy, Ostaše a Klučku. 

Jedná se o denudační zbytky vyšší části teplického souvrství. Klein (1961) a Vejlupek et al. (1987) 

ještě uvádějí nepatrný denudační relikt mezi Nízkou a Vysokou Srbskou. V práci Krásného et al. 

(2002) je uváděn také relikt kvádrových pískovců na návrší cca 900 m s. od nádraží v Teplicích nad 

Metují. Na českém území vycházejí tyto pískovce i při j. hranici s Polskem v podvrcholové části Boru. 

Spodní hranice pískovců je podle Kleina (1961) ostrá, Tásler et al. (1979) ji charakterizují 

litologickým přechodem z podložních jemnozrnných pískovců. Největší mocnosti pískovce kolektoru 

D na českém území dosahují na Ostaši (70–80 m). 

V největší ploše i mocnosti (kolem 150–180 m) se pískovce kolektoru D zachovaly sz. od skalského 

zlomu, v osní části dílčí adršpašské synklinály (Vejlupek 1984b) a v jz. křídle této synklinály (obr. 4-

4). V severovýchodním křídle se uchovaly jen malé denudační zbytky. Petrografickou charakteristikou 

kvádrových pískovců se zabýval Klein (1961), komplexní sedimentologický rozbor včetně analýz 

zrnitosti, vytřídění a složení pískovců publikoval Jerzykiewicz (1968). Z jejich údajů vyplývá, že 

pískovce jsou převážně lavicovitě vrstvené, ve většině poloh je vyvinuto hrubé šikmé zvrstvení, méně 

časté jsou polohy s masivní texturou. Pískovce jsou téměř výhradně křemenné, s malým zastoupením 

jílovité matrix (do 5 %) a kaolinizovaných živců (0,5 až 3–4 %) a s úlomky nestabilních hornin (do 3 

%). Zrnitostně převládají hrubozrnné pískovce nad středně zrnitými, vytřídění je až na výjimky dobré. 

V nejvyšší části pískovcového sledu (na vrcholových plošinách v oblasti skalních měst) jsou uváděny i 

polohy jílovitých jemnozrnných pískovců (Klein 1961). Z několika lokalit uvádí Jerzykiewicz (1968) 

relativně vyšší obsah glaukonitu (2–5 %). Tomanová (1998) a Uličný (2001) interpretují rovněž 

pískovce adršpašských stěn na základě studia facií a architektur, doplněných o regionální karotážní 

korelace, jako uloženiny poměrně strmých, tzv. gilbertovských delt. Deltové vějíře progradovaly od 

zlomových svahů při okraji pánve do hloubek vody přes 80 m, možná až k 100 m, jak lze soudit podle 

výšky zachovaných klinoforem. Vějířovité rozložení azimutů spádnic klinoforem na lokalitách Ostaš a 

Hejda podle Uličného (2001) ukazuje, že v této části pánve se jedná o relikt jednoho deltového tělesa o 

poloměru přibližně 6‒7 km. Naměřené směry sklonu deltových foresetů (klinoforem) ukazují na 

přínos materiálu od V/SV. 

 

KVARTÉR 

Kvartérní sedimenty překrývají v polické pánvi téměř souvisle starší jednotky. Zejména se jedná o 

vápnitojílovité deluviální hlíny mocnosti do 2 m, které do podloží přecházejí do eluvií křídových 

sedimentů. Dále pak o údolní náplavy (zejména Metuje a jejích přítoků; mocnost až 5 m) a na úpatí 

pískovcových svahů skalních měst potom kamenité sutě. 
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Z geomorfologického pohledu jsou na území vyvinuty typické kuesty s denudačními zbytky 

kvádrových pískovců, zachovanými v centrální části pánve. Území je dále porušeno hluboce zařízlými 

údolími řeky Metuje a jejích přítoků. Výrazná eroze postupuje podél systémů puklin a významných 

zlomů (viz kap. 4.1.2). Nejvyšších nadmořských výšek dosahuje terén polické pánve v Adršpašsko-

teplických skalách a v Broumovských stěnách (kolem 800 m), naopak nejnižších v oblasti s. od 

Hronova, kde Metuje odvodňuje polickou pánev (390 m n. m.). 

 

4.1.2. STRUKTURNÍ STAVBA 

Hlavní rysy strukturní stavby polické pánve jsou shrnuty v pracích Vejlupka (1984a, 1986), který své 

hodnocení založil na určení nadmořské výšky rozhraní „prachovcového“ (A1/ A2) a „rohovcového“ 

(A2) souvrství. Polická pánev má charakter oboustranné brachysynklinály, vnitřně členěné do dílčích 

antiklinál a synklinál nižšího řádu (Krásný et al. 2002, 2012). Generelně brachysynklinální strukturu 

polické pánve dokládá i zjednodušený geologický řez Uličného et al. (2015; viz obr. 4-12), ve kterém 

vyniká zdánlivě jednoduchá synklinální stavba pánve. 

Ukončení polické pánve na JV vytváří uzávěr dílčí machovské synklinály, který pokračuje na polské 

straně až k nevýrazné elevační struktuře, označované Krásným et al. (2002) jako antiklinála Karlówa. 

Tato struktura s osou orientovanou ssv.‒jjz. směrem odděluje polickou pánev od pánve Batorówa v 

Polsku. Polická pánev jako strukturní jednotka tak zahrnuje i příhraniční část Stolových hor (Góry 

Stołowe) na území Polska, kde lze předpokládat kromě antiklinály Karlówa další plochou synformní 

strukturu, označovanou Krásným et al. (2002) jako synklinála Skalniaku. 

Na SZ je polická pánev oddělena od tzv. krzeszowské pánve plochou antiklinálou Łączné, nacházející 

se při hranici České republiky a Polska. Osa antiklinály je orientována do směru SV‒JZ, tedy příčně k 

ose polické i krzeszowské pánve. Ve vrcholové části antiklinály je křídový pokryv erodován. 

Brachysynklinála polické pánve je deformována dílčími, ploššími vrásovými strukturami s amplitudou 

v desítkách metrů až kolem 100 m, s osami probíhajícími ve směru SZ‒JV, Z‒V a ZJZ‒VSV. Od SZ k 

JV jsou to tyto struktury: mírně asymetrická brachysynklinála adršpašská; symetrická antiklinála 

dědovská; velmi plochá synklinála žďárská; plochá symetrická antiklinála Řeřišného (představuje 

nejen strukturní prvek, ale v části území tvoří i geologické rozhraní – j. omezení výskytu triasových 

sedimentů bohdašínského souvrství). Dále k J se nachází výše zmíněná machovská synklinála, která 

směrem k antiklinále Karlówa na JV přechází do zlíčské antiklinály (tou probíhá státní hranice ČR–

Polsko). 

Z mapy Vejlupka (1988) vyplývá zatím neuváděná drobná antiklinální struktura mezi Machovem a 

Machovskou Lhotou, porušená na v. straně bělským zlomem, která představuje dílčí deformaci v s. 

křídle machovské synklinály a jejíž pokračování do Polska je nejasné, obdobně jako jv. pokračování 

bělského zlomu. Z antiklinály zlíčské je v křídovém pokryvu zachováno na polské straně jen její sv. 

rameno, ve střední a vrcholové části antiklinály je křída erodována. 

Ze směrných zlomů jsou v polické pánvi nejvýznamnější polický a bělský. Poměrně složitá tektonická 

situace v okolí Teplic nad Metují byla nověji interpretována v práci Krásného et al. (2002). Polický 

zlom zde pokračuje přes zlom skalský dále k SZ, přičemž ke křížení obou zlomů dochází v osní části 

pánve v údolí Metuje. Na základě zjištění reliktu nejmladších kvádrových pískovců v Teplicích nad 

Metují byl předpokládaný průběh skalského zlomu posunut dále k S. Při j. straně skalského zlomu 
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bylo dále identifikováno složitější poruchové pásmo, cca 700 m široké, vytvářené systémem zlomů 

rovnoběžných jak se skalským, tak s polickým zlomem. Výšky skoku podél těchto zlomů dosahují 

hodnot až 50 m. Skalský zlom s nejbližším paralelním (párovým) zlomem ohraničuje úzkou, nejvíce 

zakleslou kru s poklesem až o 130 m (Krásný et al. 2002), oproti Vrbou (1971) uváděným 60–65 m. 

Další příčné zlomy jsou v dalších pracích uváděny jen sv. od Teplic nad Metují. Jde o dva paralelní 

zlomy, porušující sv. křídlo adršpašské brachysynklinály s výškami skoku do 25 m. 

Polický zlom představuje poruchové pásmo alespoň dvou paralelních zlomů sz.‒jv. směru, široké 

přinejmenším 60 m. Největší amplitudy skoku (90–100 m) dosahuje polický zlom jz. od Police nad 

Metují. Vrbou (1971) uváděná nevýznamná výška skoku v těchto místech se týká párového zlomu 

paralelního se zlomem polickým, o výšce skoku kolem 15 m. Směrem na SZ se výška skoku polického 

zlomu snižuje: 80‒90 m u Bukovic, 60 m mezi Ostaší a Hejdou (Vejlupek 1986) a 50–55 m v okolí 

Teplic nad Metují. Dále k SSZ hodnota skoku klesá, až posléze pravděpodobně vyznívá. Směrem k JV 

od Police nad Metují se výška skoku polického zlomu rovněž zmenšuje, až nakonec tento zlom zřejmě 

vyznívá. Jeho projevy však byly zaznamenány ještě ve vrtu V-14 u Machova. Podle Uličného se v 

případě polického zlomu jedná o zónu subvertikálních fraktur, které v reálném řezu mohou mít 

charakter tzv. květinové struktury („flower structure“). Toto ostatně platí i pro skalský zlom 

(zlomovou zónu; obr. 4-11). Detailnější zobrazení zóny polického zlomu si vyžádá pořízení mělkých 

reflexně seismických profilů. 

Bělský zlom porušuje jv. křídlo j. části polické pánve (polické brachysynklinální struktury). Jeho 

průběh mezi Hlavňovem a Machovskou Lhotou a dále k JV až k česko-polské hranici je geologicky 

dobře vymezitelný, což dokládá celá řada autorů (Dathe a Petrascheck 1913, Petrascheck 1934, Klein 

1961, Vejlupek 1988) a morfologicky markantní. Jeho eventuální pokračování od Hlavňova k SZ 

ověřovali Čech a Valečka (in Krásný et al. 2002), jelikož v terénu se již výrazně neprojevuje. Na s. 

svahu Klučku (z. od Hlavňova) tak byl potvrzen šikmý zlom zsz.‒vjv. směru, vymezený na mapě 

Vejlupka (1988) a byl označen jako zlom Klučku. Podle tohoto zlomu poklesla ssv. kra s kvádrovými 

pískovci svrchní části teplického souvrství (kolektor D) o 40–50 m. Pokračování tohoto zlomu směrem 

na Z bylo potvrzeno na Borku (k. 508) a dále pak směrem k Ostaši, kde přetíná polický zlom, což 

uvádějí také již Petrascheck 1934 a Klein 1961. Na příčném zlomu Klučku dochází zřejmě k posunu 

bělského zlomu až k z. okraji Hlavňova, odkud pak bělský zlom dále pokračuje směrně na SSZ až k 

Honům, ovšem již s menší výškou skoku (15–20 m). 

Směrné zlomy menšího významu o výšce skoku kolem 25 m byly zjištěny ve v. křídle polické 

brachysynklinály a při jejím jz. okraji u Žabokrk a Kozínku (výška skoku až kolem 40–50 m). Tyto 

zlomy při soutoku Metuje a Židovky jsou orientovány přibližně ve směru SZ‒JV a pravděpodobně se 

podílejí na drenování podzemních vod jižního zvodněného systému pánve. Tyto zlomy byly 

interpretovány již Krásným et al. (1993). 
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Obrázek 4-8: Rozšíření hydrogeologických těles v Polické pánvi s průběhem hlavních zlomů.  

Vysvětlivky: 1 ‒ rozšíření kolektoru D; 2 ‒ denudační okraj izolátorového komplexu C/D; 3 ‒ rozsah proximální 

facie kolektoru C (hustá šrafa ‒ výchozové partie, řídká šrafa ‒ v podloží mladších sedimentů); 4 ‒ 

denudační okraj komplexu Cv se slínovci a vápenci; 5 ‒ denudační okraj „rohovcového souvrství“ (kolektor 

A2); 6 ‒ denudační okraj svrchní křídy polické pánve (báze kolektoru A1); 7 ‒ denudační okraj uloženin 

bohdašínského souvrství (trias, kolektor T), čárkovaně předpokládaná j. hranice rozsahu triasu v podloží 

svrchní křídy; 8  ‒ nejdůležitější zlomy s uvedenou výškou skoku. Upraveno podle Čecha a Valečky in 

Krásný et al. (2002). 

Izoliniové mapy různých hydrogeologicky významných úrovní uvádějí a komentují Krásný et al. 

(2002). Z hlediska interpretace vzniku současné strukturní stavby je nejvhodnějším strukturním 

horizontem povrch kolektoru A (báze turonu, podle Uličného et al. 2015 báze sekvence TUR 1). Na 



Rebilance zásob podzemních vod                                                         ID EIS 10051606-SFŽP 

42 

 

 

obr. 4-7 je mapa izolinií povrchu kolektoru A doplněna o ideový náčrtek možné kinematické funkce 

jednotlivých struktur v polické pánvi, za předpokladu hlavní deformace v průběhu paleogénu, 

pravděpodobně v období po tvorbě hlavních přesmykových struktur na lužické a hronovsko-poříčské 

zlomové zóně (fáze σ2 ve smyslu Coubala et al. 2015, střední a pozdní paleocén), s orientací σ1 

přibližně ve směru S‒J. Zóny polického a skalského zlomu by v tomto kinematickém schématu měly 

funkci konjugovaného páru (R a R' střihy), přičemž zlomy sudetského směru (SSZ‒JJV) by fungovaly 

jako syntetické ke smyslu pohybu (pravostranný) na strukturách ohraničujících polickou pánev v době 

této deformace. Jako levostranné byly oživeny fraktury skalského zlomového pásma a další, s nimi 

souběžné. Uličný et al. (2015) konstatují, že geneze těchto zlomů je předkřídová a nejspíše sahá do 

pozdně paleozoického fungování vnitrosudetské pánve. Oživení zlomů sz. a ssv. směru v transtenzním 

režimu je interpretováno jako impuls pro založení české křídové pánve během cenomanu (Uličný et al. 

2009a). Ohybovou deformace do dnešní brachysynklinální geometrie je Uličným et al. (2015) 

považována za projev nuceného vrásnění, jehož časový vztah vůči deformaci na zlomech není 

jednoznačně určitelný – vznik „vrásové“ stavby pánve mohl předcházet formování zlomů v dnešní 

podobě, nebo s ním být současný. 

 

Obrázek 4-9: Schéma možné kinematické funkce hlavních zlomových struktur Polické pánve během její 

deformace v paleogénu.  

Podkladem je mapa izolinií výškové úrovně povrchu kolektoru A (báze turonu) Krásného et al. (2002). Upraveno 

podle Uličný et al. (2015). 



 

 

 

 

 

 

Obrázek 4-10: Geologický řez SZ‒JV, podélný. 

 Autoři: D. Uličný, L. Špičáková, M. Hronková, L. Hronec (GFÚ AV ČR) (Uličný et al. 2015). Úpravy: R. Nádaskay (svrchní křída, grafické úpravy). 

 



 

 

 

Obrázek 4-11: Geologický řez JZ‒SV, příčný.  

Autoři: D. Uličný, L. Špičáková, L. Hronec (GFÚ AV ČR) (Uličný et al. 2015). Úpravy: R. Nádaskay (svrchní křída, grafické úpravy). 
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4.2. HYDROLOGIE (SRÁŽKO-ODTOKOVÝ VZTAH) 

Celkový úhrn srážek se pohybuje kolem 700 mm, průměrné roční teploty vzduchu kolem 7
o
C, 

v nadmořských výškách nad 500 m kolem 6
o
C. 

Aktuálně jsou na území Polické pánve v působnosti ČHMÚ provozovány 2 srážkoměrné stanice 

(Teplice n/M a Police n/M). Nejbližší klimatická stanice, s měřením teploty a vzdušné vlhkosti, je v 

Broumově – mimo strukturu Polické pánve. V letech 1965 – 1974 byla v širším území Polické pánve 

(i na povodí toků Dřevíče a Jívky) provozována účelová síť pro monitoring srážek.  

 

Tabulka 4-1: Základní údaje o analyzovaných srážkoměrných stanicích 

Číslo Lokalita Doba hodnoceného měření  Max.  Min.  Průměr Poznámka 

900079 Teplice n/M 1.1.1971 – 20.12.2010 74 mm 0 mm 2 mm Analyzované řady 

nejsou  souvislé 900080 Police n/M 1.1.1971 - 24.11.2010 67 mm 0 mm 2 mm 

 

Hlavním vodním tokem je Metuje, pramenící v severní části Polické pánve. V dalším svém průběhu k 

jihu Metuje víceméně sleduje podélnou osu pánve a teprve od soutoku s levostranným přítokem 

Ledhují mění směr toku k jihozápadnímu okraji pánve. V tomto úseku přibírá další levostranný přítok 

Židovku. Metuje opouští Polickou pánev v prostoru Žabokrk, kde již mimo Polickou křídovou pánev, 

přijímá významný pravostranný přítok Dřevíč s jeho přítokem Olšovkou. Tok Dřevíče sleduje v celém 

svém průběhu západní hranici Polické pánve a v některých úsecích protéká již mimo rozšíření 

křídových sedimentů pánve.  

Celkový dlouhodobý průměrný průtok řeky Metuje v profilu Hronov, který můžeme považovat za 

uzávěrový profil celé polické pánve je cca 2,8 m
3
/s, což při ploše povodí 249 km

2
 představuje celkový 

specifický odtok 11 l/s km
2
. Dílčí odtoky v severovýchodní oblasti pánve jsou vykompenzovány 

dílčími přítoky v jihozápadní části pánve pravostrannými přítoky Dřevíče. Vodoměrná stanice je 

lokalizována až pod soutokem Metuje s Dřevíčem. Do celkové bilance musíme připočítat průměrně 

200 l/s, které representují rozdíl mezi odběry podzemní vody a vypouštěním v rámci 

hydrogeologického rajónu, tento rozdíl je převeden do jiných rajonů v rámci tzv. Vodárenské soustavy 

východních Čech a plnírna Pepsico. 

 

Tabulka 4-2: Základní údaje o průtokoměrných stanicích (údaje v m
3
/s)  

Číslo Vodní tok Lokalita 
Plocha 

km2 

Analyzované 

období 
Max. Min. Průměr 

Specifický 

odtok 

000178 Dřevíč Velký Dřevíč 67 
01.11.1987 

32.12.2010 
18,0 0,01 0,7 10,4 

000180 Metuje Hronov 249 
01.01.1971 

31.12.2010 
80,1 0,3 2,8 11,2 

 

V oblasti Polické pánve je identifikováno v databázi ČHMÚ celkem 17 pramenů. V rámci sledování 

vydatnosti pramenů byly analyzovány data u dvou PP0021 – „U Vavřenů“ a PP0006 – „Mořské oko“. 
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Tabulka 4-3: Základní údaje o vydatnosti pramenů (údaje v l/s)  

Číslo Lokalita Analyzované období Max. Min. Průměr Poznámka 

PP 6 Mořské oko 06.01.1971 - 29.12.2010 22,2 3,3 8,2 Neúplná řada 

PP 21 U Vavřenů 06.01.1971 - 23.12.2010 9,9 2,6 5,6  

 

V oblasti Polické pánve je identifikováno v databázi ČHMÚ celkem 6 vrtů s režimním sledováním 

hladiny podzemní vody. V rámci sledování hladiny podzemní vody byly analyzovány data 4 vrtů. 

 

Tabulka 4-4: Základní údaje o hladinách podzemní vody ve sledovaných vrtech  

Číslo Analyzované období 
Max. 

m.n.m. 

Min. 

m.n.m. 

Průměr 

m.n.m. 
Poznámka 

VP0011 06.01.1971 - 31.12.2010 455,05 453,07 454,05 Týdenní krok měření 

VP7008 06.01.1974 - 31.12.2010 402,12 394,53 397,81 Týdenní a denní krok měření 

VP7016 02.01.1993 - 31.12.2010 474,65 466,53 469,99 Týdenní a denní krok měření 

VP7017 06.11.1991 - 31.12.2010 547,57 522,48 532,63 Týdenní a denní krok měření 

 

Plocha rajonu 4110 je vyplněna 3 povodími, jejichž odtok je sledován stanicemi ČHMÚ. Povodí 

horního toku Metuje je uzavřeno stanicí Maršov nad Metují (0170). Dále jsou měřeny 2 levostranné 

přítoky Metuje. Povodí Dunajky (Pěkovského potoka) je uzavřeno stanicí Velké Petrovice (0174). 

Povodí Ledhuje je uzavřeno stanicí  Velké Petrovice (0175). Průtoky ve všech profilech jsou 

dlouhodobě pozorované vodoměrnými stanicemi ČHMÚ. 

 

Podzemní odtok dosahuje 7,8 l/s.km
2
 v Teplicích nad Metují - Bučnice, pod Teplicemi nad Metují 

klesá na 5 l/s.km
2
, malé potoky mají kolem 3 l/s.km

2
 (Krásný et al. 2002). 

 

Proměnlivost srážek na ploše rajonu 

 

Tabulka 4-5: Vývoj srážkových úhrnů. 

  1961-1980 1981-2010   2001-2010   

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

.HGR 753.79 753.95 1 752.48 1 

mezipovodí Ledhuje (Velké Petrovice) 753.34 753.41 1 751.99 1 

mezipovodí Metuje (Maršov n/M) 753.40 753.48 1 752.06 1 

mezipovodí Pěkovský p. (Velké Petrovice) 753.34 753.41 1 751.99 1 

 

Tabulka 4-6: Vývoj teploty. 

 
1961-1980 1981-2010 

 
2001-2010 

 

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

.HGR 5.86 6.64 0.78 6.89 0.25 

mezipovodí Ledhuje (Velké Petrovice) 6.06 6.84 0.78 7.10 0.26 

mezipovodí Metuje (Maršov n/M) 5.72 6.50 0.78 6.76 0.26 

mezipovodí Pěkovský p. (Velké Petrovice) 6.00 6.78 0.78 7.04 0.26 
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Obrázek 4-12: Výškopis  

[m n.m.]. 
Obrázek 4-13: Průměrné roční srážkové úhrny   

 (1981-2010) [mm/rok]. 

 

POSOUZENÍ TRENDŮ SRÁŽEK, TEPLOTY VZDUCHU  

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

významnosti testů byla zvolena 0.05. 

Srážkové úhrny na HGR 4110 

Nebyl indikován statisticky významný trend 

Teplota na HGR 4110 

Byl indikován statisticky významný trend s gradientem 0.03°C za rok s počátkem v roce 1963. 

 

4.2.1. MĚŘENÍ POSTUPNÝCH PROFILOVÝCH PRŮTOKŮ NA TOCÍCH  

ARCHIVNÍ ŠETŘENÍ 

V minulosti bylo provedeno mnoho měření postupných profilových průtoků s cílem vyhodnotit a 

analyzovat odtok z Polické pánve. Jedná se o zpracování hydrometrických údajů, které byly 

shromážděny převážně pracovníky Výzkumného ústavu vodohospodářského Praha a Vodních zdrojů 

Praha. V archivních datech se projevilo, že některá měření byla uskutečněna mimo suchá období 

(např. v květnu, kdy může ještě dobíhat odtok z tání) a specifické odtoky byly pak značně velké. 

Archivní měření z více než 30-ti roků, v nichž se hydrometrování uskutečňovala, především měření z 

šedesátých let, zahrnovaly údaje ze severní i jižní části Polické pánve. Novější měření se orientovala 

zejména na jižní část, kde jsou hydrogeologické poměry dosud objasněné, a to i z hlediska tvorby 
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podzemního odtoku. Archivní měření, které nebylo prokazatelně reprezentativní, bylo z dalšího 

zpracování vyřazeno. Následně bylo vybráno 6 „reprezentativních“ PPP a to: 

 Metuje – měřené období 1961 – 1994 

 Adršpašský potok – měřené období 1978 – 1981 

 Zdoňovský potok - měřené období 1961 – 1981 

 Židovka - měřené období 1963 – 1964 

 Dřevíč - měřené období 1989 - 1994 

Předmětem našeho hlavního zájmu byly především změny podél hlavního toku Metuje, dolní část toku 

Dřevíče.  

Obecně lze konstatovat, že kromě oblastí s jednoznačně zvýšenými odtoky, jakou je oblast okolí 

Teplic, existují úseky, které vykazují někdy vzrůst, jindy mírný pokles celkových i specifických 

odtoků. Na základě analýzy archivních dat byly identifikovány úseky, v nichž lze odhadnout vzrůst či 

pokles odtoků. Takto identifikovaná území jsou prezentována níže. Obecně lze shrnou archivní šetření 

PPP tak, že ucelené úseky vodních toků vykazují obvykle přítok podzemní vody. 

 

MĚŘENÍ PPP V RÁMCI PROJEKTU 

Vodoměrné profily pro aktuální měření průtoků byly vytipovány na tocích v dílčích povodích pro 

hydrometrování v oblastech s nedostatečným množstvím dat. Lokalizace měrných profilů byla 

konzultována se zpracovateli hydraulického a hydrologického modelu s důrazem nutnosti provést 

prostorovou analýzu hydrogeologických poměrů a také s ohledem na analýzy pohybu hladin podzemní 

vody ve vrtech. 

V mnoha vytipovaných místech byla hydrologická funkce toku známa z různých předchozích 

průzkumů s dostatečnou přesností, někde byla k dispozici data, která byla přehodnocena, jiné úseky 

toku nebyly z hydrologického pohledu nijak zajímavé (na základě analýzy podrobné geologické 

situace). V jistých částech toku naprosto převládalo antropogenní ovlivnění (vliv hydrotechnických 

staveb, soustředěné odběry či vypouštění, případně i velký průtok v recipientu k předpokládané dotaci 

podzemní vodou), které naprosto překryje komunikaci s podzemními vodami.  
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Obrázek 4-14: Vyhodnocení přítoků a ztrát vody v dílčích povodích IV. řádu v l/s./km
2
 

 

Plánování prací PPP proto vycházelo ze zmapování všech těchto jevů, aby provedená terénní měření 

přinesla věrohodné, užitečné, nové a dostatečně přesné výsledky. Je zřejmé, že přesnost identifikace a 

kvantifikace těchto jevů byla silně závislá na přesnosti hydrometrických měření. Přesnost je dána 

nejen přesností a správností vlastního metodického přístupu, ale primárně výběrem optimálního 

měrného profilu a výběrem optimální doby měření. Samozřejmým předpokladem aplikace těchto 

postupů je primární vyloučení (nebo kvantitativní definování) antropogenního ovlivnění 

hydrologického režimu (odběry či vypouštění vod z/do povrchových a podzemních vod).  
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Analýza čar postupných profilových průtoků vychází z předpokladu, že průtok v určitém místě je 

výsledkem působení různých činitelů, kteří se uplatňují v hydrologickém režimu příslušného území. 

Profilová měření bylo proto důležité provést v období nízkých srážek, kdy převládající složka v toku 

je přítok podzemních vod (základní odtok) a vliv ostatních činitelů je zanedbatelný.  

Seznam realizovaných měrných profilů je v tabulce 4-7 a jejich rozmístění v Polické pánvi je na 

obrázku 4-16. První kolo měření bylo provedeno v červenci 2013 a druhé kolo měření bylo 

realizováno v období 19.-21.4.2014. 

Výsledkem postupného profilování průtoků bylo vymezení úseků na toku, kde dochází k drenáži 

podzemních vod a úseků, kde dochází k infiltraci povrchových vod do vod podzemních. V rámci 

těchto dvou základních rozdělení byly dále vyčleněny dílčí úseky se zvýšenými hodnotami drenáže, 

resp. infiltrace. Tyto hydrologické výstupy jsou navázány na litologickou a tektonickou situaci a na 

hydrogeologické poměry (vymezení kolektorů a izolátorů, směrů proudění podzemní vody, 

preferenčních cest proudění apod.), pro potřeby koncepčních i matematických modelů. Přehled 

výsledků provedených měření PPP v rámci projektu je uveden níže v tabulce 4-8. 

 

Tabulka 4-7: Seznam měrných profilů PPP 

IDN Vodní tok Profil 

Měření 1 

kolo 

Měření 2 

kolo X Y 

1 Vernéřovický p. nad Meziměstím ano ne -606922 -1000678 

2 P přít. Stěnavy Jetřichov ano ne -605809 -1001614 

3 Židovka nad Machovem most ano ano -605444 -1013571 

4 Křinický p. Křinice ano ne -602006 -1006448 

5 Martínkovický p. Martínkovice ano ne -600621 -1009121 

6 Božanovský p. Božanov ano ne -600645 -1012245 

7a Židovka Nízká Srbská ano ne -607738 -1013924 

7b Židovka Nízká Srbská pod pramenem ne ano     

8 Třeslice Bělý ano ano -606133 -1012422 

9 Dřevíč hydro stanice Velký Dřevíč ano ano -612617 -1014088 

10 Židovka Bezděkov n M ano ano -610316 -1013440 

11 Metuje Bezděkov n M ano ano -610289 -1012646 

12 Ledhujka hydro stanice V Petrovice ústí ano ano -609858 -1010890 

13 Metuje Maršov n Metují ano ano -611672 -1009868 

14 Ledhujka Suchý Důl ano ano -606586 -1009469 

15 Dunajka Bukovice ano ano -609356 -1008362 

16 Dunajka hydro stanice pod Vlčincem ústí ano ano -610331 -1010930 

17 Metuje Hronov ano ano -612850 -1014881 

18 Dřevíč  Dolní Vernéřovice ano ano -616640 -1007731 

19 Dřevíč Horní Vernéřovice ano ano -617377 -1005664 

20 Metuje pod Zátiším ano ano -612303 -1004299 

21 Bohdašínský p. Dolní Teplice ano ano -611720 -1003954 

22 Metuje Teplice Kamenec ano ano -613271 -1002675 

23 L přít Metuje Horní Teplice ano ano -612148 -1002431 

24 Bučnice Bučnice ústí ano ano -613561 -1000701 

25 Zdoňovský p. Ardšpach Zd ústí ano ano -614543 -999917 

26 Metuje nad Adršpaškým p. ano ano -615772 -1000018 

27 Adršpašský p. Adršpach Ap ústí ano ano -615577 -999838 

28 Machovský potok Machovská Lhota most ano ano -605393 -1013988 

29 Studená Studená Voda ano ano -599785 -1013957 
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Tabulka 4-8: Výsledky měření PPP 

IDN vodni_tok PROFIL 

Plocha 

povodí 

Měřený 

průtok  
Specifický odtok 

Měřený 

průtok 

Specifický 

odtok 

km2 
(l/s) 

07/2013 
( l/s.km2) ( l/s 04/2014) (l/s.km2) 

1 Vernéřovický p. nad Meziměstím 12.6 51.02 4.1     

2 P přít. Stěnavy Jetřichov 2.7 5.01 1.8     

3 Židovka 
nad Machovem 

most 
6.7 18.49 2.8 22.6 3.4 

4 Křinický p. Křinice 11.6 64.87 5.6     

5 Martínkovický p. Martínkovice 9.8 68.46 7     

6 Božanovský p. Božanov 4.1 9.44 2.3     

7 Židovka Nízká Srbská 25.3 59.1 2.3     

7b Židovka 
Nízká Srbská pod 

P ramenem 
25.5     74.47 2.9 

8 Třeslice Bělý 4.7 7.54 1.6 9.08 1.9 

9 Dřevíč 
hydro stanice 

Velký Dřevíč 
67.3 277.78 4.1 295.18 4.4 

10 Židovka Bezděkov n M 32.5 97.02 3 93.1 2.9 

11 Metuje Bezděkov n M 144.3 979.11 6.8 913.35 6.3 

12 Ledhujka 
hydro stanice V 

Petrovice ústí 
19.6 180.33 9.2 139.09 7.1 

13 Metuje Maršov n Metují 95.7 617.86 6.5 600.56 6.3 

14 Ledhujka Suchý Důl 6.5 49.23 7.6 49.04 7.5 

15 Dunajka Bukovice 15.1 54.22 3.6 55.97 3.7 

16 Dunajka 
hydro stanice pod 

Vlčincem ústí 
23.9 82.15 3.4 82.41 3.4 

17 Metuje Hronov 249.1 1567.36 6.3 1356.32 5.4 

18 Dřevíč Dolní Vernéřovice 18.2 64.31 3.5 65.07 3.6 

19 Dřevíč Horní Vernéřovice 14.4 41.63 2.9 44.09 2.9 

20 Metuje pod Zátiším 75 589.36 7.9 553.02 7.4 

21 Bohdašínský p. Dolní Teplice 6.6 23.67 3.6 14.54 2.2 

22 Metuje Teplice Kamenec 56.9 283.28 5 322.91 5.7 

23 L přít Metuje Horní Teplice 6.1 0 0 6.25 1 

24 Bučnice Bučnice ústí 4.2 3.54 0.8 5.47 1.3 

25 Zdoňovský p. Ardšpach Zd ústí 22.4 69.46 3.1 93.3 4.2 

26 Metuje nad Adršpaškým p. 6.7 38.58 5.8 35.54 5.3 

27 Adršpašský p. Adršpach Ap ústí 11.3 24.65 2.2 49.49 4.4 

28 
Machovský 

potok 

Machovská Lhota 

most 
7.2 36.78 5.1 35.6 5 

29 Studená Studená Voda 4.8 15.03 3.2 15.56 3.3 
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Obrázek 4-15: Lokalizace měřených profilů PPP v červenci 2013 a dubnu 2014 

 včetně zobrazení specifického odtoku v měřených dílčích povodích l/km
2
/s (červená barva – červenec 2014, 

zelená barva duben 2014) 

 

  

Obrázek 4-16: Odchylky měření vzhledem k průtoku a ploše povodí  

(červená barva – červenec 2014, zelená barva duben 2014) 
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Tabulka 4-9: Průběh průtoků na 6 měřených profilech na Metuji v červenci 2013 a dubnu 2014 

IDN PPP 17 11 13 20 22 26 

říční km 45.8 51.8 57.3 66.6 69.8 75.1 

Plocha povodí 249,1 144,3 95,7 75,0 59,9 6,7 

průtok červenec 2013 1.57 0.98 0.62 0.59 0.28 0.04 

průtok duben 2014 1.36 0.91 0.6 0.55 0.32 0.04 

 

Výsledky PPP měření potvrdily předpoklady o výronech podzemní vody do lokálních vodotečí 

v předpokládaných množstvích. Rozdíly v jednotlivých kolech měření nebyly podstatné a jsou 

způsobeny klimatickými poměry a standardními odchylkami měření. 

 

 

4.3. HYDROGEOLOGIE 

Geomorfologie polické pánve je zásadním způsobem ovlivněna geologickou stavbou. Jde o území 

s typickým vývojem kuest a denudačními zbytky kvádrových pískovců v centrální části. Podél 

systému puklin došlo ke vzniku skalních měst. Řeky tvoří v místech, kde protékají skalními městy 

hluboce zaříznuté kaňony. Relativně plošší terén v ostatním území je narušen hluboce zaříznutými 

údolími Metuje a jejích přítoků a částečně i údolími sledující nejvýznamnější podélné zlomy. 

Nejstarším horninovým komplexem vystupujícím v zájmovém území jsou permokarbonské sedimenty 

Dolnoslezské (Vnitrosudetské) pánve. Následují triasové pískovce, jejichž výchozy lemují okraje 

křídových sedimentů, kteréžto překrývají většinu území a tvoří vlastní polickou pánev.  

Pro polickou pánev je typická přítomnost několika psamitických těles, oddělených vápnitými jílovci až 

slínovci, příp. prachovci. Tato psamitická tělesa umožňují lokální a regionální proudění podzemní 

vody. 

Polická pánev je jako celek relativně dobře hydrogeologicky prozkoumaná, nedostatečně objasněny 

jsou však vztahy mezi jednotlivými kolektory a izolátory.  

 

PODLOŽÍ MESOZOIKA 

V polické pánvi jsou zachovány marinní křídové sedimenty cenomanského až svrchnoturonského 

stáří, v litostratigrafickém členění Čecha et al. (1980) perucko-korycanského až teplického souvrství; 

mladší sedimenty byly denudovány. Jejich maximální mocnosti dosahují hodnot kolem 450 - 500 m. 

Pod těmito křídovými sedimenty se nachází bohdašínské souvrství triasových sedimentů a 

permokarbonské sedimenty, jež nasedají na krystalinikum.  

Horniny v podloží křídy polické pánve a v jejím blízkém okolí náležejí vnitrosudetské pánvi, tvořené 

až kolem 3 000 m mocným sledem převážně klastických sedimentů a vulkanitů, stáří namur až svrchní 

perm a sedimentů triasu, mocného až kolem 150 m. Výchozy v okolí polické pánve zaujímají jednak 

území mezi JZ okrajem polické pánve a hronovsko-poříčským příkopem, vyplněným křídou, jednak 
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území na SV od polické pánve až ke státní hranici s Polskem. Permsko-karbonské sedimenty jsou 

v celém podloží polické pánve.  

Permokarbonské sedimenty vnitrosudetské pánve tvoří relativně nepropustné podloží mezozoických 

sedimentů rajonu 4110. Jsou zastoupeny pískovci a arkózami s vložkami jílovců, prachovců a 

vulkanitů. Přímé podloží mesozoika představují sedimenty triasu (bohuslavické s.) a v malém rozsahu 

i trutnovského a odolovského souvrství. Horninový materiál je diageneticky zpevněný se značným 

podílem jílové složky, a tedy špatně propustný. S hloubkou uložení propustnost klesá a zvyšuje se 

podíl průlinové propustnosti na úkor puklinové.  

Transmisivita připovrchové zóny je obvykle střední až nízká (viz Tabulka 4-10). 

 

Tabulka 4-10: Indexy transmisivity Y hornin vnitrosudetské pánve připovrchové a svrchní zóny do 300 m 

v okolí zájmového území (dle Burda in: Müller ed. 1997) 

 Y min Y max Y prům. n 

Jz. křídlo     

- radvanická část 2,65 5,88 4,76 9 

Sv. křídlo (Broumovská kotlina)     

- z. od Broumova včetně triasu 4,67 5,23 4,91 6 

- včetně triasu   5,64 1 

- v. od Broumova 4,82 7,88* 5,59 14 

- vulkanity    0 

n – počet údajů; * - studna 

 

K infiltraci dochází v celé ploše výchozů. Typický je lokální oběh, většina infiltrovaných vod se rychle 

odvodňuje prameny a rozptýlenými vývěry. 

 

MESOZOIKUM 

Trias 

Sedimenty triasu tvoří tzv. bohdašínské souvrství, které tvoří podloží křídy v převážné části polické 

pánve s výjimkou jihozápadní části. Plocha triasových sedimentů v rajonu je 178 km
2
 jejich rozmístění 

je na obr. 4-17. 

Hydraulické vlastnosti pískovců triasu se podobají nadložnímu cenomanu. Tvoří s ním zpravidla jeden 

hydraulický systém – bazální křídový kolektor. Samostatné údaje z triasu jsou ojedinělé. 

 
Tabulka 4-11: Indexy transmisivity Y hornin triasu v okolí zájmového území 

(dle Burda in: Müller ed. 1997) 

 Y min Y max Y prům. n 

Trias v okolí polické pánve 4,58 5,68 4,97 4 

včetně podložního permu   5,64 1 

n – počet údajů 

 



Rebilance zásob podzemních vod                                                         ID EIS 10051606-SFŽP 

55 

 

 

 

Obrázek 4-17: Rozšíření sedimentů triasu v HGR 4110 

 

POLICKÁ KŘÍDOVÁ PÁNEV  

Polická pánev (PKP) má charakter oboustranné brachysynklinály. PKP je v centrální části asi 500 m 

mocná. Uložení křídových vrstev je většinou subhorizontální, větší úklony jsou v okrajových částech. 

Zlomy mají výšku skoku až několik desítek m. 

Dřívější studie (např Vrba 1966, Kněžek 1975) považovaly za dominantní proudění po tektonických 

liniích (vertikální). Nová koncepce (Krásný et al. 2002) považuje za dominantní horizontální proudění, 

podobně jako jinde v křídě. 

V polické pánvi je možno vymezit dva hlavní zvodnělé systémy – severní a jižní, jejichž přibližnou 

hranicí je skalský zlom. V nich dochází k víceméně uzavřenému proudění podzemní vody od infiltrace 

po drenáž. 

Na základě litologie lze vymezit několik nad sebou regionálně rozšířených kolektorů. Převládá 

porozita puklinová, zvýšená zejména v okolí hlavních zlomů. Toto prostředí předurčuje velmi 

komplikované trojrozměrné proudění podzemní vody, jak horizontální, často na velké vzdálenosti, tak 

vertikální přetékání mezi kolektory napříč nedokonalými izolátory. 

PKP je v rámci křídy jedno z intenzivně vrtně prozkoumaných území. V důsledku propojení souvrství 

vrty byly už přírodně složité hydrogeologické poměry ještě zkomplikovány umělými vlivy. Většina 

vrtů propojuje více hydrogeologických těles. Je proto obtížné zjistit transmisivitu jednotlivých 

horninových celků. 
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Tabulka 4-12: Vztah litostratigrafie a hydrogeologického charakteru polické křídové pánve 

(podle Krásného et al. 1996 sestavil J. Burda 1997) 

lito-

stratigrafie 

stáří litologie   charakter hydrogeologického prostředí mocnost  

(březenské ?) 

teplické 

souvrství Kt 

coniac a 

svrchní 

turon 

kvádrové pískovce (skalní města) 

  

  kolektor D   max. 150-180 m 

slínovce     izolátor D/C    

    kromě Broumovských  stěn 

 

 Broumovské stěny    

jizerské a 

bělohorské 

souvrství   

Kb-Kj 

svrchní až 

spodní 

turon 

jemně až středně 

zrnité pískovce 

(distální facie) 

převážně 

kolektor Cd 

10 m (sz. Teplic) 

35-40 m (Teplice) 
kvádrové pískovce kolektor C2 15-20 m (Hlavňov) 

slínovce izolátor 

Cd/Cv 

 slínovce nebo 

pískovce 

izolátor C2/C1 

nebo jednotný 

kolektor C 

30-60 m až 100 m 

vápnité slínovce až 

vápence 

převážně 

kolektor Cv 

obvykle 35-50 m kvádrové pískovce kolektor C1 až 110 m 

     

převážně slínovce 

     

nejvýznamnější izolátor C/A, D/A* 

min.20-25 m (Br.stěny); 

obvykle 60-70 m (ABS);  

75-96 m (ŽďS) 

  prachovito písčitý silicit (opuka; tzv. 

rohovcové souvrství) 

  nejvýznamnější kolektor A2 5-15 m nárůst od JJV k SZ 

korycanské 

vrstvy Kk 

cenoman jílovce, prachovce až pískovce (tzv. 

prachovcové souvrství) 

  převážně izolátor A2/A1 6-14 m nárůst od JJV k SZ 

    jemnozrnné až hrubozrnné pískovce 

až slepence (psamitické souvrství) 

  kolektor A1 20-50 m obvykle 25-40 m 

bohdašínské 

souvrství T 

trias polymiktní pískovce a slepence     kolektor T 0-150 m nárůst od JJV k 

SZ 

permokarbon 

PC 

permo-

karbon 

jílovce, prachovce, arkózy, pískovce, 

slepence 

  relativně nepropustné podloží (podložní 

izolátor PKP) 

  

          

pozn.: PKP – polická křídová pánev; Br.stěny - Broumovské stěny; ABS - adršpašská brachysynklinála; ŽďS - žďárská synklinála; * celý izolační komplex D/A kolem 200 

m v ABS; souvrství A2+A2/A1+A1+T tvoří bazální kolektor PKP; Teplice = Teplice nad Metují 
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4.3.1. HYDROGEOLOGICKÝ SYSTÉM – ZÁKLADNÍ POPIS KOLEKTORŮ A 

IZOLÁTORŮ 

V polické pánvi lze vymezit následující kolektory: 

 Bazální křídový kolektor – A1, A2 

 Pískovcový kolektor jizerského souvrství – C (C1, C2) 

 Pískovcový kolektor skalních měst – D 

 Kolektor kvarterních sedimentů – Q 

Základní souvislosti mezi litologickým a hydrogeologickým vymezením, včetně hydrogeologických řezů 

jsou uvedeny též v kapitole 5 Koncepční model. 

 

BAZÁLNÍ KOLEKTOR  

Za bazální křídový kolektor se v širším slova smyslu (A) považujeme nejen dvě evidentně vodivější 

polohy korycanského souvrství (psamitické souvrství A1 a rohovcové souvrství A2), ale i horniny v 

podloží křídy, přinejmenším triasové sedimenty (T); podle některých indicií nelze vyloučit, i když 

zřejmě v prostorově omezených zónách, ani souvislost tohoto komplexu s permským podložím 

(zřejmě v prostorově omezených zónách – např. v okolí vrtu VS-10 Plachty). Tento kolektorsky, 

litologicky nejednotný komplex je rozšířen v celé ploše pánve, jeho propustnost a transmisivita v 

různých územích však může být značně odlišná: vzhledem k přednostní situaci většiny vrtů do 

propustnějších zón se jeví všeobecně (zejména z regionálního pohledu) jako poměrně vysoká, ve 

skutečnosti však ve značné části pánve může převládat značně nižší propustnost.  

Svrchní hranicí bazálního křídového kolektoru je téměř vždy strop rohovcového souvrství A2, spodní 

hranicí může být báze psamitického souvrství A1, která je současně i bází křídových sedimentů, 

většinou však spíše báze triasu. V místě absence triasu není zřejmá hydrogeologická funkce 

permských hornin v podloží křídy. 

Tzv. prachovcové souvrství A2/A1 se považuje za izolátor, jeho funkce však není zcela objasněna. Pro 

identifikaci kolektoru A2 je účinná karotáž (minimální hodnoty na křivce gama karotáže a vysoké 

měrné odpory). 

Kolektor A (A1 a A2) můžeme dále rozdělit na oblast předpokládaného souvislého zvodnění a oblast 

tzv. stoku. Předpokládaná oblast souvislého zvodnění má plochu cca 121 km
2
 a je prezentována na 

obrázku 4-20.  
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Obrázek 4-18: Rozmístění kolektoru A a rozdělení na oblast souvislého zvodnění (svislá šrafa) a stoku 

(tečkovaná šrafa) podzemní vody 

 

KOLEKTORY C 

Pískovcový kolektor jizerského souvrství (souhrnně střední kolektor - C) rozšířený v území 

pískovcového vývoje Broumovských stěn vytváří dvě poměrně mocná tělesa C1 a C2. C1 sledující 

východní okraj polické pánve a zasahující jen do nevelké vzdálenosti od východního okraje pánve 

s převažující puklinovou porozitou. Nad touto polohou můžeme sledovat těleso C2, které se 

v proměnlivé mocnosti nachází v celém prostoru pánve. Směrem do centra přechází tento vývoj z C1 

do C2 se zmenšující se mocností a zvyšující se slínovcovou složkou. Do centra pánve přechází C2 do 

„kolektoru“ Cd (distální facie). Rozšíření Cd k Z, SZ a JZ se zmenšující se mocností je prokázáno ve 

většině rozsahu PKP. Slínovce, často s vysokým obsahem CaCO3 (tj. „kolektor“ Cv), mají též značné 

rozšíření. Pro přesnější regionální vymezení Cd a Cv nejsou podklady. „Kolektory“ Cd a Cv se 
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projevují zvýšenými přítoky do vrtů, větším rozpukáním hornin, přírony do povrchových toků a 

výskytem pramenů (největší je na pravém břehu Ledhuje nad soutokem s Metují a v jeho blízkosti jsou 

otevřené pukliny o šířce až několik cm), tedy v rámci převážně izolačního komplexu A/C, popř. A/D 

se jedná o prostředí podstatně náchylnější k tvorbě puklinových, lokálně omezených zvodnělých 

systémů a tedy všeobecně lépe propustné. 

Vymezení kolektoru C (C1 a C2) je na obr. 4-19. Těleso C1 (pískovce broumovských stěn) se nachází 

jihovýchodní části pánve, předpokládáme souvislé zvodnění, jež umožňuje proudění podzemních vod. 

Plocha je poměrně malá cca 30 km
2
 a tím pádem nemá regionální význam. C2 proměnlivě pokrývá 

území o rozloze cca 159 km
2
, nepředpokládáme souvislé zvodnění umožňující rgionální proudění 

podzemních vod.  

 

Obrázek 4-19: Vymezení kolektoru C (C1 a C2) a znázornění předpokládané nádrže podzemní vody (C1 - svislá 

šrafa)  
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KOLEKTOR D skalních měst  

Kolektor skalních měst (kolektor D - pískovcový komplex svrchní části teplického souvrství) je 

nejvýznamněji rozšířen v prostoru Teplicko-adršpašských skal. Přes pískovcový vývoj, který by mohl 

svádět k představě převažující průlinové porozity, jde zřetelně o prostředí s dominující porozitou 

puklinovou. Přesvědčují o tom často pravidelné puklinové systémy, pozorovatelné ve skalních 

městech i řada soustředěných pramenů, vyvěrajících z tohoto kolektoru. Báze kolektoru v Teplicko-

adršpašských skalách je generelně ukloněna k SV, kde ji indikují prameny, často v obdobné pozici 

několik metrů nad údolní nivou Metuje.  

Plocha kolektoru D je 22 km
2
 a je prezentována na obrázku 4-20. Souvislé zvodnění je předpokládáno 

pouze ve středu adršpašsko-teplického komplexu, jeho okraje přestavují oblast tzv. stoku. Osamocené 

relikty jsou velice proměnlivé. 

 

Obrázek 4-20: Vymezení kolektoru D a předpokládané nádrže podzemní vody (svislá šrafa) 
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Kolektor Q kvartérních sedimentů je nevýznamný, lokálně omezený a velice proměnlivý, kvartérní 

kolektor fluviálních sedimentů je podél vodních toků – Q. Nicméně transmisivita údolní nivy Metuje 

(odvodňuje křídu) je vysoká (Žabokrky Y=6,43). 

 

Výše uvedená tělesa s vlastnostmi hydrogeologických kolektorů jsou oddělena různě mocnými 

izolačními polohami (izolátory, izolačními komplexy). Na základě nepochybně existujících faciálních 

změn i těchto hornin a jejich rozdílné mocnosti lze v různých místech očekávat jejich různě dokonalou 

izolační funkci; z hlediska regionálního proudění podzemní vody to znamená různou míru vertikálního 

přetékání mezi kolektory. Vedle stanovení rozšíření a mocnosti jednotlivých hydrogeologických těles 

(jejich geometrie) je zejména v případě kolektorů nezbytné určení jejich hydraulických charakteristik. 

Na základě předchozích prací lze konstatovat, že naprosto převládajícím typem porozity u všech 

hornin v polické pánvi je porozita puklinová. Znamená to tedy značnou míru nehomogenity a 

anizotropie tohoto hydrogeologického prostředí, jež je silně ovlivněna tektonickou stavbou.  

Geometrii hydrogeologických těles v polické pánvi zásadním způsobem ovlivňují hlavní zlomy; jejich 

průběh určuje i hranice některých kolektorů a zvodněných systémů. Hlavní zlomy mohou mít 

nepropustné, nebo propustné hranice.  

Nepropustná hranice je dána velikostí vertikálního posunu hornin podél zlomu a z toho vyplývající 

mírou přerušení spojitosti kolektorů z obou stran zlomu; oddělení kolektorů pak může být úplné nebo 

částečné, přitom platné pro všechny kolektory nebo selektivní, tedy platné pouze pro některé z nich; 

míra protékání podzemní vody napříč zlomy - tedy problém pro polickou pánev značné důležitosti - je 

tedy dána propustností recipientních hornin za zlomem (ve směru regionálního proudění) a rozdíly 

potenciálů příslušné zvodně z obou stran zlomu. Úplnost oddělení (hydraulické samostatnosti) 

jednotlivých kolektorů či kolektorských komplexů je pak jedním z hlavních kritérií pro vymezení 

zvodněných systémů. 

Hranice se zvýšenou propustností při vertikálním pohybu podél zlomů došlo k výraznému porušení 

hornin v různě širokých zónách. Tato porušená pásma podél zlomů pak působí jako místa extrémně 

zvětšené hydraulické vodivosti hornin, umožňující vertikální přetékání mezi kolektory. Tento efekt je 

nepochybně významnější v místech křížení zlomů. Zlom pak vytváří preferovanou cestu pro pohyb 

podzemní vody ve směru poklesu piezometrického, ale nemůže současně bránit proudění podzemní 

vody i v dalších směrech (např. napříč zlomem), pokud to umožňuje propustnost hornin a 

piezometrické poměry v území. 

 

Za významnou charakteristiku kolektorů považuje Krásný et al. (1996, 2002) tzv. dvojnou porozitu: a) 

spojitý systém puklin umožňující relativně rychlé proudění podzemní vody, a tedy hydraulické 

ovlivnění v regionálním měřítku; b) bloky (omezené systémem puklin) charakterizované především 

průlinovou porozitou a puklinovým systémem nižšího řádu. Puklinová porozita u izolátorů umožňuje 

omezené přetékání mezi kolektory. 

Intenzivní přetékání mezi kolektory umožňují zlomové zóny. V PKP mají hlavní zlomy dvě funkce: a) 

nepropustná hranice: částečné nebo úplné oddělení kolektorů (hlavní kriterium pro omezení 

zvodněných systémů a subsystémů); b) zvýšená propustnost: porušené pásmo podél zlomu, 

nejvýraznější v místech křížení zlomů (např. v Teplicích n.M.). 
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Strukturně složitý prostor Teplic n.M. – okolí křížení skalského a polického zlomu. Značné, ale 

z regionálního hlediska druhořadé tektonické porušení j. skalského zlomu, 4-5 různě zapadlých ker: 1. 

nejhlubší předpokládaná úzká kra mezi skalským aj. paralelním zlomem; 2. Hluboká jv. kra (VS-15, 

V-21); 3. Vyšší jz. kra (VS-4); 4. sv. kra (VS-14); 5. Nejvýše vyzdvižená sz. kra (VS-5, VS-20, VS-

21, štola). 

 

 

Obrázek 4-21: Tektonické schéma Polické pánve  

 

Skalský zlom – velmi významný (tektonicky složité území u Teplic n.M.), odděluje zvodněné systémy 

v Teplicích n.M. 

Polický zlom – významný, min. 60 m široké poruchové pásmo – od Ostaše po Teplice n.M. – skok 

max. 100 m (jz. od Police n.M.), 50 – 55 m (Teplice n.M.), nelze vyloučit oddělující charakter pro 

zvodněné systémy. Průbeh Polického zlomu indikují prameny Jezírko (na křížení se Skalským 
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zlomem), Sokol a další. Způsobuje jednak zvýšení propustnosti podél zlomu (Teplice – Police), jednak 

má těsnící funkci (Bukovice). Na J pánve (povodí Židovky) není těsnící účinek prokazatelný. 

Bělský zlom – od Machova k Hlavňovu, výška skoku až 50 m se směrem k Hlavňovu zmenšuje a 

klesá i jeho hydrogeologická funkce. Má relativně nepropustný charakter i ve svém j. konci (horní 

povodí Židovky). V jeho pokračování je Kosý zlom, v dalším pokračování je Polický zlom. 

Kosý zlom – směr ZSZ-VJV. Přetíná Bělský zlom a směrem k Ostaši přetíná Polický zlom. Výška 

skoku 40 – 50 m. Předpokládá se existence sj. Poruch z leteckých snímků a z velikosti max. 

propustnosti – geologicky nejsou patrné. 

 

Přehled hydraulických parametrů dle archivních prací 

V kolektoru A2 převládá transmisivita velmi vysoká, v řádu 10
-2

 m
2
/s, ale některé vrty mají 

transmisivitu nízkou (např. V-22, V-37, VS-6). Storativita má značnou variabilitu, převaha v řádech 

10
-3

 a 10
-4

. 

 

Tabulka 4-13: Indexy transmisivity Y a propustnosti Z hornin ve vrtech v polické pánvi  

(podle Včíslové 1974) 

 Y min. Y max. Y medián n Z min. Z max. Z medián n 

Bazální kolektor (T+Kpk+Kb) 4,0 7,0 5,7 4 2,3 5,3 4,2 4 

Svrchní kolektor  (Kj-Kbz) 5,0 7,3 5,9 8 2,7 5,6 3,9 8 

Porušené pásmo Skalského zlomu 7,0 7,7       

T – trias, Kpk - perucko-korycanské souvrství, Kb – bělohorské souvrství, Kj-Kbz- jizerské až březenské souvrství 

 

Propustvost (koeficient hydraulické vodivosti neboli filtrace k) hornin dle litologie: slínovce, jílovce 

až prachovce kolem 10
-7

 m/s, písčité slínovce, slínovce až písčité jílovce kolem 10
-5

, spongility ≥10
-4

, 

kvádrové pískovce ˃10
-4

. 

Přijaté hydraulické parametry v rámci projektu jsou uvedeny přehledně v kapitole 5 (Koncepční 

model). 

 

Tabulka 4-14: Hodnoty koeficientu filtrace (hydraulické vodivosti) k (Krásný et al. 1996) 

Kolektor, izolátor k  [m/s] 

D 1.10-4 

C/D 1.10-7 

C 1.10-4 

Cv, Cd 1.10-5 

A/C 1.10-8 

A2 1.10-3 

A2/A1 5.10-7 

A1 5.10-5 

T 1.10-5 
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PŘEHLED PROUDĚNÍ PODZEMNÍ VODY 

Podrobněji je proudění podzemní vody uvedeno níže v kapitole 4.3.2. Přehled proudění podzemní 

vody je též uveden v kapitole 5.1 Systémová analýza oběhu podzemní vody. 

Proudění podzemní vody v polické pánvi (Krásný et al. 1996, 2002, Burda 1997) vytváří trojrozměrný, 

velmi komplikovaný systém horizontální a vertikální. V některých vrtech se projevuje vertikální 

proudění. Výrazné vzestupné proudění se děje na soutoku Metuje a Židovky v kolektoru A2. Severně 

od Skalského zlomu je naopak výrazné sestupné proudění. V rámci zvodněných systémů (subsystémů) 

dochází k víceméně uzavřenému proudění podzemní vody od vsaku po vývěr. 

1. Severní systém (adršpašská brachysynklinála) 

a) subsystém skalních měst 

b) teplický subsystém 

2. Jižní systém (polická synklinála) 

a) suchdolský subsystém 

b) bukovický subsystém 

c) metujský subsystém 

Systémy jsou víceméně uzavřené a oddělené skalským zlomem. Přetékání ze s. do j. systému však 

nelze vyloučit. 

Subsystém skalních měst: v centru PKP, zahrnuje kolektor D. Infiltrace probíhá v celém prostoru, 

odvodnění při bázi na S a SV vydatnými prameny a výrony do Metuje. 

Teplický subsystém: kolem skalních měst a pod nimi. Tvoří ho bazální kolektor AT, kolektora Cd, 

Cv. V bazálním kolektoru proudí podzemní vody od oblastí infiltrace od Z, S a V k zóně odvodnění 

v prostoru Teplic n.M: (úsek ˃2 km dlouhý, největší prameny v PKP Jezírko – na křížení Skalského a 

Polického zlomu a pramen Sokol – na Polickém zlomu). V téže sz. kře jako prameny Sokol a Jezírko 

je využívaný vrt VS-5 a štola. Odvodnění Cd a Cv je podél Metuje. 

V jižním systému není bazální kolektor vlivem tektoniky jednotný. SV. okraj pánve je oddělen 

nepropustným Bělským zlomem od centrální části, na JZ je okraj PKP odříznut údolím potoka 

Dřevíče. V pánvi je několik hydrogeologicky velmi aktivních center – např. Police n.m. Plachty, 

Petrovičky, Bezděkov, údolí Dřevíče mezi Horním Dřevíčem a Stárkovem, Machov. Tato centra se 

projevují vydatnými přirozenými vývěry nebo vysokými vydatnostmi vrtů. Mnohá centra jsou 

vodárensky využívána (např. pramen Dřevíček 40 l/s). 

Suchodolský subsystém: na V a SV od zlomů Polického, Kosého, Bělského, j. od skalského zlomu. 

Ve významném kolektoru C (Broumovské stěny) proudí voda k JZ, k oblastem drenáže na křížení 

vodních toků (Židovka, Ledhuje, Machov…) s Bělským zlomem. Bazální kolektor se odvodňuje 

v Machově (Machovská studna na bývalém prameni) a v Teplicích n.M. (z j. strany Skalského zlomu). 

Bukovický subsystém: mezi Polickým, Kosým a Bělským zlomem (bez j. části). Tvoří ho především 

kolektor Cd (popř. výběžky C). je patrný evidentní rozdíl hladin na Bělském zlomu (nepropustný), 

kdežto j. část Polického zlomu nemá těsnící účinek. Hlavní přírodní odvodnění vede do Ledhuje 

v Polici n.M., do pramenů (největší v Bukovicích) a do údolí Pěkovského potoka. Využívání jímacího 

území Plachty přebírá funkci hlavní drenáže. 
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Metujský subsystém: je nejrozsáhlejší a nejkomplikovanější v j. systému. Hlavním kolektorem je A2 

a A1. Má menší infiltrační oblasti, z čehož vyplývá menší množství vody v kolektorech. K doplňování 

kolektoru A musí docházet též přetékáním z nadložních hornin nebo ze sousedních subsystémů (z 

kolektorů C do A). Odvodnění probíhá na dolním toku Dřevíče a na soutoku Metuje s Židovkou. 

Odvodnění Cd, Cv se děje mj. významnými prameny v údolí Dřevíče a Ledhuje. 

Regionální proudění (rozlehlá území od infiltrační oblsti k oblasti drenáže) je charakteristické pro 

kolektor A2 a patrně i pro A1 a T, v omezeném rozsahu i pro C (VS-10 Plachty). Pro bazální kolektor  

existují 3 hlavní drenáže:  

1. Teplice n.M. pro s. zvodněný systém 

2. jz. okraj PKP, tj. dolní tok Dřevíče a soutoková oblast Metuje a Židovky – pro metujský 

subsystém 

3. Machov, přiléhající z V k Bělskému zlomu – pro j. část Suchodolského subsystému. 

Prvky regionálního proudění lze očekávat v kolektoru C (Broumovské stěny) a D (subsystém skalních 

měst).  

Kolektory Cd a Cv jsou většinou charakterizovány lokálním prouděním (proudění v nevelkých 

územích, infiltrace v celém prostoru, značné piezometrické rozdíly, drenáž do místních toků), blíží se 

svým charakterem hydrogeologickému masívu. 

Kolísání hladin ve vrtech je zjištěno sezónní mnohametrové. Maxima jsou všude v březnu až dubnu. 

Vrty v nadmořské výšce nad 500 m mají největší kolísání hladin. Vrty v Teplicích n.M. a v j. části 

PKP mají nejmenší kolísání hladin. Severně od Skalského zlomu hladiny ve vrtech kolísají podle 

čerpání z VS-13. Kolísání hladiny V-34 (v hluboko zakleslé kře) je považováno zapršev slapových sil 

(Krásný et al. 1996). Dlouhodobá poklesová tendence (o 0,5-3,0 m od r. 1985) se projevuje u 6 vrtů 

z 21 sledovaných, naopak u 1 vrtu (V-25) se projevuje vzestupná tendence. Celková poklesová 

tendence hladin se pozoruje na většině sledovaných vrtů ČHMÚ již od počátku 20. Století, i na 

objektech odběry neovlivněných. 

Z pozorování pramenů odběry neovlivněných vyplývá, že největší vydatnost je b březnu až květnu, 

výjimečně v červnu (Machov), nejmenší vydatnost je v září až prosinci. Nižší rozkolísanost max/min 

na Dřevíči a u Machova než v okolí Teplic n.M. indikuje delší dobu zdržení a větší akumulační 

schopnosti povodí. Pozorovány bohužel nejsou největší prameny: Jezírko – až kolem 75 l/s a Sokol – 

vodárensky využívaný – kolem 30-35 l/s. 

 

4.3.2. PROUDĚNÍ PODZEMNÍ VODY 

Hydrogeologické prostředí v polické pánvi vytváří trojrozměrný velmi komplikovaný systém, 

spočívající v kombinaci víceméně horizontálního proudění jednotlivými kolektory a vertikálního 

proudění přetékáním napříč mezilehlými izolátory, zejména v oblasti zlomů. Velikost vertikálního 

přetékání je dána mocností, mírou nepropustnosti izolátorů, stupněm tektonického porušení a 

příslušnými piezometrickými poměry. V rámci tohoto systému dochází k vertikálním průtokům podél 

zlomů a zlomových zón; podobný účinek pravděpodobně mají i mnohé vrty, propojující jednotlivé 

kolektory.  
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Charakter proudění podzemní vody v jednotlivých kolektorech i v různých částech Polické pánve se 

liší. Obecně můžeme rozlišit dva případy proudění, regionální a lokální proudění, mezi nimiž existují 

přechodné případy, vyznačující se znaky každého z nich.  

Regionální proudění podzemní vody je charakteristické pro rozlehlá území pánve a v jeho rámci lze 

dobře sledovat pohyb podzemní vody od infiltračních oblastí k zónám regionální drenáže podzemní 

vody; v rozsahu příslušných kolektorů pak existuje hydraulická souvislost, takže může docházet k 

vzájemnému ovlivnění podzemních vod na velké vzdálenosti.  

Regionální proudění podzemní vody je charakteristické zejména pro kolektor A, který označujeme 

jako bazální křídový kolektor skládající se z dílčích kolektorů A1 a A2. Prvky regionálního proudění 

lze rovněž očekávat též u kolektoru C (pískovcový kolektor jizerského souvrství) a v kolektoru D 

skalních měst. Obecně lze konstatovat, že proudění podzemní vody zde probíhá v menších, dílčích 

územích než u kolektoru A, a že hydrogeologické prostředí se svým charakterem blíží 

hydrogeologickému masívu. 

Pro kolektor můžeme obecně v polické pánvi definovat následující hlavní oblasti regionální drenáže 

podzemní vody:  

 prostor Teplic n. M. uplatňující se především jako oblast hlavní drenáže celého severního 

zvodnělého systému 

 v jižní části pánve v dílčím povodí Ledhuje, kde se drénuje bukovický zvodnělý subsystém a 

převážná část jižní části suchdolského zvodnělého subsystému 

 v dílčím povodí Metuje v okolí Dědova, kde je drénována centrální část Metujského 

zvodnělého subsystému a severní části suchdolského zvodnělého subsystému 

 jihozápadní část Metujského zvodnělého subsystému je drénována Metují v okolí Petroviček a 

do dolní části Dřevíče. 

 

Infiltrace ze srážkových vod probíhá v celém prostoru výchozů kolektoru v závislosti na lokálních 

hydraulických a geomorfologických poměrech. Podstatná část dotace podzemní vody probíhá 

přetokem z vyšších partií, převáženě z kolektorů C a D do kolektoru A respektive A1 a A2, 

v oblastech tektonických poruch případně „uměle“ prostřednictvím starých vrtů.  

Dle výše definovaných hydrogeologických těles, jejich charakteristice a zásadních rysů proudění 

podzemní vody lze vymezit v prostoru polické pánve zvodněné systémy a subsystémy, tj. celky, v 

jejichž rozsahu dochází k víceméně uzavřenému proudění podzemní vody od infiltrace až po drenáž a 

které tedy můžeme uvažovat z bilančního hlediska za poměrně uzavřené. Uzavřenost těchto systémů je 

však nutno považovat za relativní a míru jejich uzavřenosti je třeba uvažovat v kontextu celkových 

hydrogeologických poměrů silně ovlivněnou tektonickým porušením, jež umožňuje vertikální 

přetékání mezi kolektory. 

Základní kritéria vyplývají z horizontálního a vertikálního hydrogeologického členění polické pánve je 

především založené na hydrogeologických poměrech bazálního křídového kolektoru A a existenci 

dalších kolektorů C a D, tedy hydrogeologických celků s výraznou převahou či alespoň zastoupením 

prvků regionálního proudění. Hranice zvodněných systémů jsou obvykle určeny průběhem 

významných zlomů; při jejich značné výšce skoku zlomů skalského, bělského a polického dochází 
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buď k oddělení jednotlivých kolektorů, nebo hydraulicky extrémně vodivá zlomová zóna může v 

piezometricky vhodných podmínkách vést k drenáži kolektoru.  

Toto hydrogeologické členění polické pánve je popsáno v práci Krásného (1996) a Polickou pánev 

můžeme rozdělit na 2 základní zvodněné systémy (obr. 4-22): 

 severní zvodnělý systém  

 jižní zvodnělý systém  

 

 

Obrázek 4-22: Vymezení základních zvodnělých systémů v polické pánvi 
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Hranici mezi oběma zvodněnými systémy tvoří skalský zlom (zlomové pásmo); dosavadní výsledky 

hydrogeologických prací sice neprokázaly souvislost obou zvodněných systémů, vzhledem k 

piezometrickým poměrům i hydrogeologickým poznatkům z jiných částí pánve nelze však možnost 

přetékání určitého množství podzemní vody ze severního do jižního systému vyloučit (Krásný 1996). 

Každý ze zvodněných systémů lze rozčlenit do menších zvodněných subsystémů, které tvoří za 

přírodních poměrů alespoň v rámci hlavních kolektorů víceméně nezávislé bilanční celky se 

samostatným prouděním podzemní vody od infiltrace po její výstup na povrch. Antropogenními 

zásahy mohou být jak přírodní proudění, tak míra hydraulické nezávislosti, nebo spojitosti 

jednotlivých zvodněných systémů i jejich subsystémů významně ovlivněny.  

V severním zvodněném systému je možno vymezit zvodněné subsystémy: 

 subsystém skalních měst (především Adršpašsko-teplického skalního města) – kolektor D 

 hydraulicky proměnlivý kolektor C 

 teplický subsystém – kolektor A (A1 a A2) 

 

Obrázek 4-23: Vymezení a rozčlenění severního zvodnělého systému 

 (šrafa představuje předpokládané souvislé zvodnění, tečky oblast tzv. stoku, modrá barva reprezentuje kolektor 

A, zelená kolektor C a hnědá kolektor D). 
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Subsystém skalních měst je vázaný na kolektor D, který je superponován na hydrogeologický 

významný teplický subsystém kolektoru A. V centrální části pánve je bazální kolektor A a  kolektor D 

oddělen mocným izolátorem tvořeným bělohorským a jizerským souvrstvím. Mocné polohy 

bělohorského a jizerského souvrství můžou lokálně umožnit proudění podzemních vod a tvořit 

hydraulicky proměnlivý kolektor C s lokálním oběhem podzemní vody. Mezi hlavními zvodnělými 

subsystémy (kolektor A a D) nepředpokládáme hydraulickou spojitost vzhledem k existenci mocných 

mezilehlých izolačních poloh A/C.  

Kolektor D není kryt izolátorem, proto dochází k infiltraci v celém prostoru jeho rozšíření. 

Nejrozsáhlejší výskyt tohoto kolektoru jižně a západně od Metuje je odvodňován poměrně vydatnými 

prameny puklinového a vrstevního typu a výrony do Metuje i dalších vodních toků, vesměs 

vznikajících v rozsahu tohoto subsystému. 

Teplický subsystém kolektoru A, tvořený subkolektory A1 a A2 rozšířenými v celém severním 

zvodněném systému mají infiltrační oblasti ve výchozových územích příslušných kolektorů, 

lemujících okraje pánve. Kolektory A1 a A2 jsou charakteristické regionálním prouděním ze všech 

infiltračních území při okraji pánve směrem k zóně regionální drenáže v prostoru Teplic n.M. Zde 

probíhá soustředěné přírodní odvodnění v krátkém, méně než 2 km dlouhém úseku podél Metuje 

prameny a přímými přírony do Metuje. Přírodní drenážní efekt je zesílen intenzívním využíváním 

podzemních vod v tomto území. 

 

Vymezení subsystémů v jižním zvodněném systému je podstatně komplikovanější než ve zvodněném 

systému severním. Kromě jejich vertikální superpozice je zde nutno brát v úvahu existenci dvou 

podélných zlomů - bělského a polického a propojujícího zlomu, které v jižním zvodněném systému 

představují hydrogeologicky významné hranice. Na základě dosavadních poznatků zde vymezujeme 

tři zvodněné subsystémy: 

 suchdolský subsystém 

 bukovický subsystém 

 metujský subsystém 
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Obrázek 4-24: Vymezení a rozčlenění jižního zvodnělého systému na subsystémy 

 

Suchdolský subsystém je omezen na západě a jihozápadně na sebe navazujícími zlomy bělským a 

polickým a na severu skalským. Rozšíření suchdolského systému je na obr. 4-27. 

Významným kolektorem v tomto subsystému jsou pískovce tzv. Broumovských stěn jizerského 

souvrství - kolektor C, zaujímající zhruba území od bělského zlomu na východě až k okraji polické 

pánve. V tomto kolektoru proudí voda generelně k jihozápadu k zónám drenáže, nacházejícím se v 

údolích mnohých vodních toků při jejich křížení s bělským zlomem (Židovka, Ledhuje atd.); vesměs 

se jedná o lokální zóny drenáže. 

Druhým významným kolektorem jsou bazální křídové kolektory A1 a A2, kde předpokládáme 

regionální pohyb podzemní vody generelně ke dvěma hlavním zónám drenáže. Pro severní část 

subsystému se za předpokladu těsnícího účinku polického zlomu v úseku od Teplic n/M. k Ostaši a na 

něj „kosého“ zlomu jeví pravděpodobný pohyb podzemní vody k SZ do prostoru Teplic n/M. jižně od 

skalského zlomu. Jižní část je s největší pravděpodobností drénována Ledhují. 
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Obrázek 4-25: Vymezení a rozčlenění Suchdolského zvodnělého subsystému  

(šrafa představuje předpokládané souvislé zvodnění, tečkovaně oblast tzv. stoku. Modrá barva reprezentuje 

kolektor A a zelená kolektor C, hnědá šrafa reprezentuje relikty kolektory D – Ostaš a Hejda). 

 

Bukovický subsystém je vázán na kolektory A1, A2 a C a v pískovcovém vývoji a zaujímá území 

k jižně od „kosého“ zlomu mezi dvěma podélnými zlomy - bělským a polickým. Lokalizace 

Bukovického subsystému je prezentována na obr. 4-28. 

K hlavnímu odvodnění tohoto subsystému zřejmě za přírodních poměrů při převládajícím proudění 

podzemní vody od východu k západu docházelo východně od polického zlomu v důsledku jeho 

relativně nepropustného účinku především do toku Ledhuje v městské části Police n/M a do 

pramenních vývěrů, popř. částečně i do příčného údolí Pěkovského potoka. V době využívání 

podzemní vody v jímacím území „Plachty“ přebírá funkci hlavní drenážní oblasti toto jímací území. V 

území dále k jihu se již jeví polický zlom (na rozdíl od paralelního zlomu bělského) jako zcela 

propustný pro západo-východní proudění podzemní vody v bazálním křídovém komplexu, hranici 

mezi bukovickým a metujským subsystémem, kde lze definovat hydrogeologickou rozvodnici, 

probíhající mezi Policí n/M. a Machovem.  
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Obrázek 4-26: Vymezení a rozčlenění Bukovického zvodnělého subsystému 

 (Široká šrafa představuje předpokládané souvislé zvodnění, slabá šrafa oblast tzv. stoku. Modrá barva 

reprezentuje kolektor A a zelená kolektor C). 

 

Metujský subsystém je nejrozlehlejším a nejkomplikovanějším v jižním zvodněném systému. Je 

vymezen rozlohou bazálních kolektorů A1 a A2 a kolektoru C a na severovýchodě je omezen 

polickým zlomem, na severu skalský zlomen. Lokalizace metujského systému je na obr. 4-29. 

U bazálních kolektrů A1 a A2 předpokládáme regionální  proudění podzemní vody a k odvodnění ve 

dvou regionálních drenážních územích:  

 v prostoru dolního toku Dřevíče  

 v soutokové oblasti Metuje s Židovkou.  

Kolektor D se jeví jako hydraulicky proměnlivý a lokálním prouděním podzemní vody. 
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Obrázek 4-27: Vymezení a rozčlenění Metujského zvodnělého subsystému 

 (Široká šrafa představuje předpokládané souvislé zvodnění, slabá šrafa oblast tzv. stoku. Modrá barva 

reprezentuje kolektor A a zelená kolektor C hnědá šrafa reprezentuje relikty kolektory D – Ostaš a Hejda). 

 

K doplňování podzemních vod může docházet při vhodných hydraulických podmínkách v místech 

výchozů bazálních kolektorů. Rozsah výchozů těchto sedimentů je ve srovnání se severním 

zvodněným systémem značně menší; navíc jsou tyto výchozy v pozici, která z hydrogeologického 

hlediska evidentně nemůže přispět rozhodujícím způsobem k dotaci podzemních vod. Při poměrně 

vysokém odhadu přírodních zdrojů podzemní vody, připadajících na bazální kolektory metujského 

subsystému lze předpokládat, že doplňování kolektoru A probíhá přímou infiltrací na výchozech a 

významným přetokem z nadložních partií. 

 

 

4.4. HYDROCHEMIE 

Jakost podzemních vod v křídových sedimentech polické pánve je primárně formována složením 

horninového prostředí a kvalitou srážkových vod. V Polické pánvi se nachází několik, relativně 

samostatných zvodnělých systémů, pro které lze teoreticky definovat  jakost podzemní vody v  daném 
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místě v závislosti na  vzdálenosti od  místa infiltrace. Problémem je, že většina vrtů i pramenů 

propojuje dva nebo více zvodněných kolektorů a jakost vody závisí na  podílu množství  vody 

přitékajícím  do vrtu  z každého z nich. Tento  podíl se dále mění podle změn hydraulických 

podmínek. 

Pro analýzu chemismu podzemních vod byly využity data z GDbaze, které reprezentují časové řady 

základních chemických ukazatelů pro sledované vrty a prameny ČHMU. Jednalo se o čtyři časové 

řady vrtů (VP7016, VP7008, VP7017, VP7008) a jednu časovou řadu pramenu „U Vavřenů“). Dále 

existuje 56 rozborů ze 42 pramenů a 253 rozborů z 159 vrtů a průměrné chemické ukazatele z jímacích 

vrtů v celé polické pánvi v období 1993-94 (Krásný et al. 1996, 2002). Rozmístění vrtů a pramenů 

s údaji o chemických ukazatelích je prezentováno níže na obrázku 7-5 v kapitole 7. 

 

Podzemní vody permokarbonu jsou převážně chemického typu CaMg-HCO3, CaMg-SO4 (dle 20 

mval%), celková mineralizace je střední 0,22-0,79 g/l, výjimečně nad 1 g/l. V chemismu se projevuje 

vertikální chemická zonálnost (Jetel 1973), kde svrchní zóna s vodami typu Ca(Mg)-HCO3(SO4) 

s mineralizací 0,2-0,7 g/l se vyskytuje do hloubky 400 m, v Broumovské kotlině do cca 200 m 

(Michalíček 1986). 

 

Obecně, s výjimkou skalních měst, můžeme podzemní vody polické pánve charakterizovat jako mírně 

mineralizované, slabě alkalické kalcium-hydrogenkarbonátového až kalcium-hydrogenkarbonáto-

sulfátového typu s průměrnou mineralizací 0,35 g/l. Při jednotném chemickém typu vod představuje 

celková mineralizace původ vody, méně mineralizované vody se vyskytují na okraji pánve a ve 

svrchních partiích, kde též je zvýšený obsah síranů, které jsou obsaženy ve srážkových vodách. 

Celková mineralizace se zvyšuje v bazálních kolektorech A1 a A2 do centra pánve, v první mělká 

zvodni a okraji pánve je mineralizace menší a chemismus podzemních vod kolísá dle přirozeného 

hydrologického režimu. Plošná interpretace rozložení mineralizace pro kolektor A a C jsou 

prezentovány na obr. 4-33. Pro vody jsou typické nízké koncentrace železa, manganu a dalších kovů. 

Koncentrace síranů jako druhého nejvýznamnějšího aniontu v podzemních vodách se pohybuje 

nejčastěji okolo 40 mg/l. Poměr molárních koncentrací hydrogenkarbonátů  a síranů je relativně 

vysoký. Nižších hodnot dosahuje tento poměr u méně mineralizovaných vod v nejčistších pískovcích a 

u nízko mineralizovaných vod na okrajích pánve. Obsahy dusičnanů jsou malé, větší koncentrace jsou 

ve svrchních partiích způsobené větší zranitelností kolektoru. Celkové znečištění podzemních vod je 

malé a pouze lokálně vázané. 

Kolektory A-C: mají jednotný hydrochemický typ Ca-HCO3 až - zejména na okrajích pánve - Ca-

HCO3SO4. Celková mineralizace většinou je většinou střední 0,3 - 0,4 g/l. Vody jsou měkké až dosti 

tvrdé, slabě alkalické, nízké obsahy Mg, Na (nejčastěji 1,5 - 3,5 mg/l), K (obvykle 1,0 - 1,7 mg/l), Fe 

(obvykle do 0,1 mg/l), Mn (obvykle do 0,05 m g/l). Obsahy SO4, dosahuji 20 - 40 mg/l.Významný vliv 

na mineralizaci mají obsahy Cl a NO3. Vyšší koncentrace NO3 se vyskytují v zemědělsky 

obdělávaných oblastech bez ohledu na kolektor, jen výjimečně však překračuji 50 mg/l (mezní 

hodnota pro pitnou vodu). Došlo ke zvýšeni koncentrace NO3, od 70. let 20. stol. do roku 1990 ve 

vodárenských objektech a pramenech. Nebezpečí představují uhlovodíky (zatím pod mezné hodnoty 

pro pitnou vodu): fluoranthen a jiné polyaromatické uhlovodíky v Teplicích n. Metuji (provozem 

čerpacích vrtů) a v kvartéru v Teplicích nad Metují: tetrachlorethen, trichlorethylen aj. chlorované 

uhlovodíky v prameni v Radešově a v jímacím území Petrovičky (Krásný et al. 1996, 2002). 
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Kolektor D (subsystém skalních měst): Typická je velmi nízká mineralizace podzemní vody 0,04 - 

0,06 g/l (okolí Bučnice) až 0,09 g/l. Projevuje se vliv kyselých srážkových vod - velmi nízká pufrační 

kapacita horninového prostředí nepostačuje k jejích neutralizaci. Hydrochemický typ je Ca-SO4HCO3 

až Ca-HCO3SO4, v některých případech HCO3 není přítomno. Lze pozorovat trend vzestupu 

koncentrací Ca. Nebylo zjištěno očekávané zvyšování obsahů Al. S výjimkou acidifikace nejsou vody 

znečištěny (obsahy NO3 2 -10 mg/l).  

 

Severní zvodnělý systém 

Podzemní voda první závodně je mírně mineralizovaná převážně Ca-SO4HCO3 typu. Podzemní vodu 

formuje vliv kyselých dešťů s vysokým obsahem vodíkových iontů, což způsobuje převahu síranů nad 

hydrogenkarbonáty. Velmi nízká pufrační schopnost horninového prostředí a krátký čas oběhu, na 

rozdíl od bazálních poloh, nepostačuje k neutralizaci kyselých srážkových vod. Tento typ podzemní 

vody je též charakteristický pro podzemní vodu kolektoru skalních měst (kolektor D) a kolektoru C. 

Časový průběh je silně závislý na hydrologickém režimu a kvalitě srážkových vod. Snižující se obsahy 

SO4 ve srážkových vodách se projevují i snížením obsahu SO4 ve vodách podzemních. 

 
 

Obrázek 4-28: Rozložení min., max. a prům. hodnot základních chemických ukazatelů v severním systému 

a jejich vykreslení v Piperově grafu rozborů lokalizovaných v severním zvodnělém systému (červené tečky 

představují vzorky z pramenů, tečky bez výplně vzorky z vrtů). 

 

V severním zvodnělém systému se nachází též vrt VP7007 se sledováním kvality podzemní vody - 

průběh základních chemických ukazatelů je uveden v kapitole 7. 

Podzemní voda bazálních křídových kolektorů A1 a A2  je středně mineralizované Ca-HCO3 typu, 

který ve vyšších partiích a na okrajích přechází až v Ca-HCO3SO4 typ. Analyzované chemické rozbory 

reprezentují směs podzemní vody tvořené kolektory A1 a A2 a spodními partiemi kolektoru C. 

Podzemní vody vykazují stálé složení, nízký obsah dusičnanů (pod 10 mg/l), což svědčí o malé 

zranitelnosti kolektoru. Prameny mají mineralizaci 0,23 g/l, vrty v Teplicích nad Metuji 0,16 – 0,21 

g/l, ostatní vrty 0,12 - 0.14 g/l. Nízké jsou koncentrace NO3 5 - 10 mg/l.Mírně se zvyšující obsahy 

základních ukazatelů ve vrtu korelují s nižšími odběry podzemní vody ze severního zvodnělého 

systému.  
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Kolektor Cd, Cv: prameny mají mineralizaci 0,32-0,42 g/l, kdežto vrty 0,34 - 0,50 g/l. V PKP obsahují 

nejvíce NO3 (obvykle 15 - 30 mg/l), jiné znečištění není.  

Okraje s. části polické pánve (výchozy cenomanu a triasu): Vody z pramenů na svazích Závory jsou 

velmi měkké, kyselé s mineralizaci do 0,1 g/l. Pro pitné účely nevyhovují vysoké obsahy Al - až 3 

mg/l (pramen č. 42). Vrty v okolí Zdoňova mají vyšší pH (slabě kyselé) a vyšší podíl HCO3 

mineralizaci 0,1 - 0,15 g/l, jsou znečištěné NO3 (16 - 25 mg/l) a Cl. Jihozápadní svah Mirošovských 

stěn a hřbet Nad studánkou ovlivňuje izolátor C/A zvýšením mineralizace na 0,15 - 0,35 g/l, reakce 

vody je neutrální nebo slabě alkalická.  

 

Jižní zvodnělý systém - Metujský zvodnělý subsystém 

V jižním zvodnělém subsystému se nachází 3 vrty a jeden pramen s časovým sledováním kvality 

podzemní vody - průběh základních chemických ukazatelů je uveden v kapitole 7. Dle analýzy 

časových řad lze jasně odlišit podzemní vodu z bazálních křídových kolektorů a svrchní zvodně 

(kolektor C společně s přípovrchovou zónou).  

  

Obrázek 4-29: Rozložení min., max. a prům. hodnot základních chemických ukazatelů v metujském subsystému  

 a jejich vykreslení v Piperově grafu rozborů (červené tečky představují vzorky z pramenů, tečky bez výplně 

vzorky z vrtů). 

 

Podzemní voda svrchní zvodně je mírně mineralizovaná převážně Ca-HCO3 až Ca-HCO3SO4 typu. 

Množství síranů ve vodě se nepřímo zvyšuje s dobou iterace podzemní vody a horninového prostředí. 

Horninové prostředí kolektoru C je poměrně bohaté na hydrogenkarbonáty a jejich množství 

v podzemní vodě je přímo úměrné době iterace. Na severozápadním okraji subsystému je mineralizace 

menší a její variabilita závisí především na hydrologických podmínkách, směrem do středu 

subsystému se variabilita zmenšuje. Kolektory Cv, Ca mají mineralizaci 0,37 - 0,41 g/l , znečištěné 

prameny a okolí Stárkova až 0,5 g/l. Obsahy NO3 dosahují obvykle 10-24 mg/l, max. 47 mg/l. 

Podzemní voda bazálních křídových sedimentů je průměrně mineralizovaná Ca-HCO3 typu 

s mineralizaci se zvyšující do středu subsystému. Podzemní voda vykazuje stálé složení s nízkým 

obsahem dusičnanů (pod 10 mg/l), což svědčí o malé zranitelnosti kolektoru. Chemismus A2, A1 a T 

je pravděpodobně shodný, tj. mineralizace 0,30 - 0,35 g/l a relativně nízké obsahy NO3 5-12 mg/l.  
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Bukovický zvodnělý subsystém 

V Bukovickém zvodnělém subsystému nejsou k dispozici data o časovém průběhu chemického složení 

podzemní vody. Byly analyzování podklady uložené v GD-bazi, jejichž základní přehled je níže.  

 

  

Obrázek 4-30: Rozložení min., max. a prům. hodnot základních chemických ukazatelů v bukovickém subsystému 

 a jejich vykreslení v Piperově grafu  

 

Dle analýzy dostupných dat je zřejmé, že podzemní voda je středně mineralizovaná 0,35 - 0,46 g/l, 

především Ca-HCO3 typu, tvrdá, slabě alkalická. Což svědčí, že analyzovaná podzemí voda je 

zejména z bazálních kolektorů.. Obsahy NO3 jsou 6 - 61 mg/l (nejčastěji 20 - 30 mg/l). 

 

Suchdolský zvodnělý subsystém 

Dle analýzy můžeme konstatovat, že sledovaná voda je středně mineralizovaná Ca-HCO3 typu. Dle 

analogie s vodou ostatních subsystémů můžeme říci, že se jedná především o podzemní vody 

bazálních křídových kolektorů s příměsí vody z kolektoru C. Časový průběh je stálý, bez sezónních 

změn.  

Na grafu (obr. 4-31) je vidět shluk vzorků reprezentující podzemní vodu bazálních kolektorů Ca-HCO3 

typu, vzorky se zvýšeným obsahem SO4 jsou z východních okrajů subsystému.  

Prameny na svazích Broumovských stěn a Hřebenáče jsou slabě kyselé, s mineralizaci 0,15 – 0,20 g/l, 

obsahují relativně vyšší koncentrace SO4, NO3 (i >50 mg/l) a Cl. V jižní části (okolí Machova) jsou 

vody slabě alkalické s mineralizací 0,25 - 0,28 g/l. Ve střední části v blízkosti Bělského zlomu 

(podzemní vody jsou směsí z kolektorů C, A) dosahuji relativné vysoké mineralizace 0,30 - 0,35 g/l. 

Obsahy NO3 dosahují 17-36 mg/l . 
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Obrázek 4-31: Rozložení min., max. a prům. hodnot základních chemických ukazatelů v suchdolském 

subsystému 

a jejich vykreslení v Piperově grafu  

 

Níže jsou prezentovány základní průměrné údaje o složení podzemních vod ve vodárensky 

využívaných vrtech pro období 1993-94. Údaje potvrzují, že převážná většina jímané podzemí vody 

pochází z bazálních křídových kolektorů  a je Ca-HCO3 typu. 

 

Tabulka 4-15: Průměrné chemické ukazatele z vodárensky využívaných vrtů v roce 1993 - 94 

Ukazatel mg/l Na K NH4+ Mg Ca Cl NO3 SO4 HCO3 pH 

 2,0 1,2  5,8 81,0 8,0 11,0 43,0 200,0 7,4 

 

Obrázek 4-32: Průměrné chemické složení čerpané podzemní vody v období 1993-94  

 

Podzemní vody v kvartérních náplavech mají celkovou mineralizaci 0,1 - 0,9 g/l, nejčastěji 0,3 g/l 

(Metuje), chemický typ CaMg-HCO3(SO4). V polické pánvi mají charakter okolních křídových vod. V 

Teplicích nad Metují je kvartér znečištěn organickými látkami, 
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Obrázek 4-33: Plošné rozložení mineralizace podzemních vod kolektoru A a v kolektoru C 

 

 

MAPY HYDROCHEMICKÝCH TYPŮ 

Pro potřeby regionálního hodnocení bilancovaných hydrogeologických rajonů, případně oblastí byly 

jako vstupní informace využity existující výsledky chemických analýz převážně z jednorázových 

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

z pramenů a  nových vrtů provedených v rámci projektu Rebilance zásob podzemních vod za období 

2013 a 2015. Mapy byly konstruovány na základě hydrochemického typu, který vyjadřuje kationty a 

anionty přesahující 35 mval%. Hranice 35 mval% byla zvolena pro jednoduchost chemického typu, 

který obsahuje jeden, nanejvýš pak dva kationty a anionty. Nižší hranice (např. 20 mval%) by pro 

zobrazení na mapě byla složitá a nepřehledná. Navíc hranice 35 mval% nejlépe odpovídá Alekinovu 

typu, který byl použit k hodnocení chemismu na starších mapách 1:200 000 vydávaných Ústředním 

ústavem geologickým v 80. letech 20. století. 

V rámci projektu byl ke všem vrtům dostupným z databáze projektu a obsahujícím chemickou analýzu 

podzemní vody, byl přiřazen reprezentující hydrogeologický kolektor (či izolátor) V rajonech základní 

vrstvy došlo k vyřazení 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. 
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Tabulka 4-16: Počet chemických analýz použitý ke konstrukci hydrochemických map a map upravitelnosti 

na území HGR 4110 

KOLEKTOR celkový počet analýz v databázi 
použité analýzy 

upravitelnost chemický typ 

AT 115 113 89 

B 0 0 0 

C, Ca,BC 43 43 32 

Cb 0 0 0 

D 11 11 8 

Připovrchová zóna 63 63  

Indikace znečištění 24 24  

celkem 217 
  

 

Bazální kolektor AT má nejrozmanitější chemismus z oblasti polické pánve. Přesto na většině území 

dominuje i v ostatních kolektorech nejběžnější typ Ca-HCO3. Celková mineralizace převažuje kolem 

0,3 g/l.  

Síranové typy Ca-SO4 až Ca-HCO3SO4 převažují v kombinaci s nízkou mineralizací (kolem 0,1 až 0,2 

g/l) na výchozech a v oblastech stoku na S a SV okraji Polické pánve.  

Sodíkové typy Na-HCO3 se vyskytují v střední části Polické pánve. Tyto Na typy korelují se zvýšenou 

mineralizací, vesměs nad 0,35-0,75 g/l. 

Kolektor C má poněkud jednotvárný chemismus – téměř všude je výhradně typ Ca-HCO3. 

Hydrochemické typy s podílem síranů Ca-HCO3SO4 až Ca-SO4 se vyskytují jen ve středu Polické 

pánve. V Polické pánvi je mineralizace převážně střední - 0,3-0,5 g/l.  

Kolektor D Chemický typ Ca-HCO3 se vyskytuje v západní části Adršpašsko – teplického skalního 

města, ve východní části převažují síranové typy Ca-HCO3SO4 až Ca-SO4. Celková mineralizace 

v oblasti skalních měst (Teplické skály, Ostaš) se předpokládá nízká, kolem 0,1 g/l, i když údaje se 

pohybují v širokém rozmezí mezi 0,089-0,44 g/l, nejnižší mineralizace koreluje se síranovými typy. 

Celkově kolektor D trpí nedostatkem údajů. 
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Obrázek 4-34: Chemický typ (35 meq%) podzemní vody v kolektoru AT v HGR 4110 
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Obrázek 4-35: Celková mineralizace (TDS) a chemický typ podzemní vody v kolektoru AT 
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Obrázek 4-36: Chemický typ (35 meq%) podzemní vody v kolektoru C v HGR 4110 
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Obrázek 4-37: Celková mineralizace (TDS) a chemický typ podzemní vody v kolektoru C 
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Obrázek 4-38: Chemický typ (35 meq%) podzemní vody v kolektoru D v HGR 4110 
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Obrázek 4-39: Celková mineralizace (TDS) a chemický typ podzemní vody v kolektoru D 
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4.5. GEOCHEMICKÝ MODEL  

PRŮMĚRNÁ DOBA ZDRŽENÍ PODZEMNÍ VODY V HORNINOVÉM PROSTŘEDÍ HGR 4110 

 

Hydrogeologie tradičně využívá především hydraulické metody (čerpací zkoušky, analýzu poklesu 

vydatnosti pramenů či průtoku povrchových toků v čase, numerické modelování „proudění vody“ 

kalibrované na úrovně hladin ve vrtech a průtoky). Tyto metody umožnují dobře určit hydraulickou 

vodivost/transmisivitu prostředí a hydraulické reakce na různé vlivy (nadměrné čerpání apod.). 

S výjimkou litologicky homogenních, nebo detailně litologicky charakterizovaných kolektorů však 

tyto metody neumožňují hodnověrný odhad rychlosti proudění podzemní vody, protože neumožňují 

určit efektivní pórovitost kolektorů (např. preferenčních puklinových zón). Efektivní porozita spolu 

s intenzitou doplňování podzemní vody ze srážek rozhoduje o rychlostech proudění podzemní vody 

nebo doby zdržení vody pod zemským povrchem. Střední doba zdržení (Mean residence time, 

Yurtsever 1983) je čas, který voda setrvává ve zvodni. V případě tritia (
3
H) a 

18
O je časem t=0 

okamžik, kdy voda proniká pod zemský povrch. V případě plynných stopovačů se jedná o okamžik, 

kdy voda dosáhne nasycené  zóny (v nenasycené zóně dochází obvykle ke komunikaci 

s atmosférickými freony anebo SF6). Znalost střední doby zdržení je nezbytná pro předpověď 

budoucího vývoje plošné kontaminace podzemní vody (např. vývoj koncentrace NO3
-
 v závislosti na 

čase; Katz a kol., 2004). Pro zjednodušení bude v dalším textu používán termín „moderní“ voda pro 

vodu infiltrovanou po roce 1950 a tedy s dobou zdržení v řádu několika desítek let (např. Tykva a 

Berg 2004). V  silně heterogenním puklinovém prostředí, kde dobu zdržení podzemní vody nelze ani 

zhruba odhadnout z hydraulických vlastností kolektoru je nutné použít pro určení doby zdržení 

stopovačů, které se pohybují spolu s vodou podzemním prostředím (např. 
3
H, 

18
O, CFC, SF6, 

14
C, atd.). 

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

staršími údaji. 

V Polické pánvi (rajon 4110) byla změřena aktivita tritia na 12 objektech s hodnotami tritia (3 vrty a 9 

pramenů) z roku 2011 (obr. 4-40). Nejnižší aktivity tritia byly zjištěny ve vrtu VP7016 (2,6 TU) a ve 

vydatném prameni „Jezírko“ v Teplicích kam jsou drenovány vody díky Skalskému zlomu (3 TU). 

Opakovaná analýza potvrdila nízkou tritiovou aktivitu v prameni. U obou těchto objektů se jedná o 

směs moderní vody s vodou infiltrovanou před rokem 1950. Ostatní objekty mají aktivity tritia mezi 

4,9 a 8,4 TU a převažující podíl v nich tvoří voda infiltrovaná po roce 1950. 
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Obrázek 4-40: Aktivita tritia v rajonu 4110 Polická pánev 

 

V obou rajonech (4110 a 4240) převládají podzemní vody infiltrované po roce 1950 (obr. 4-41). 

Z obrázku je zřejmé, že v rajonech neexistuje výrazný rozdíl mezi dobou zdržení v pramenech a 

vrtech. 
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Obrázek 4-41: Histogram aktivity tritia pro rajony 4110 a 4240. 
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V rajonu 4110 byla koncentrace freonů 11, 12, 113 a SF6 stanovena na objektech  R24 (pramen 

Mořské oko v Adršpachu) a R25 (pramen Dřevíč; tab. 4-17). Střední doby zdržení dosahují 

v objektech R24 a R25 prvních desítek let (tab. 4-18), což je v souladu s výsledky z dalších objektů ve 

vápnitých pískovcích a spongilitech ve východočeské křídě (objekty R16-R22, R42; Bruthans a kol. 

2015). 

 

Tabulka 4-17: 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) 

R24 3,7 ± 0,2 5,5 ± 0,6 0,45 ± 0,05 3 ± 0,4 

R25 7,1 ± 0,4 3,8 ± 0,4 0,24 ± 0,05 1,4 ± 0,2 

 

Tabulka 4-18: Rozsah středních dob zdržení (roky) za předpokladu exponenciálního modelu  

podle 4 různých stopovačů  

vzorek Freon 11 Freon 12 Freon 113 SF6 

R24 <22 kontam. 17-28 3-11 

R25 33-47 kontam. 45-80 29-43 

 

 

V oblasti bylo odebráno velké množství vzorků na radiouhlíkovou aktivitu (Šilar in Krásný a kol. 

2002). Na pramenech, kde byla změřena radiouhlíková i tritiová aktivita se ukázalo, že pro interpretaci 

radiouhlíkových stáří v polické pánvi  a potažmo i v české křídové pánvi je vhodné použít pearsonův 

korekční faktor, protože jinak dochází k zásadní disproporci mezi dobou zdržení z tritia a radiouhlíku  

(Šilar in Krásný a kol. 2002). Podle těchto údajů výrazně převládají v polické pánvi moderní vody 

infiltrované po roce 1950 (tab. 4-18). 

Střední doby zdržení v rajonu 4110 se pohybují v řádu prvních desítek let. Vyhlazený průběh hodnot 


18

O a 
2
H v pramenech v čase ukázal, že zastoupení vody s dobou zdržení pod 5 let na vodě pramenů 

je velmi nízké. Podobně i povrchové vodní toky mají vyrovnané hodnoty 
18

O a 
2
H v čase a 

zastoupení vody z přímých srážek nepřesahuje v tocích 10% (Buzek et al. 2015).  
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Tabulka 4-19: Stanovené aktivity 
14

C v podzemních vodách  

(Šilar in Krásný a kol. 2002). 
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412 Horní Dřevíč, vrt NVS-8 A1 21.3.1993 1120/22 10 -12 -9,7 60,3 1,7 0,48 2800 současný

463 Machov, machovská studna A1 27.10.1994 1245 19 -12,4 -10 60,3 1,6 0,5 2800 současný

438 Zdoňov, vrt VS2 A2, A1 16.6.1994 1192 12 -13,4 -9,8 83,4 1,5 0,54 160 současný

440 Horní Adršpach, vrt VS-1 A1, A2 16.6.1994 1195 pod 6 -15,9 -10 67,1 1,6 0,64 2000 současný

441 Vysoká Srbská, vrt NV-11 A1, A2 15.6.1994 1193 8 -10,8 -9,9 48,5 1,9 0,43 4600 současný

442 Vysoká Srbská, vrt NV-12 A1, A2 14.6.1994 1197 12 -11 -10 52,8 1,8 0,44 3900 současný

444 Nízká Srbská, vrt NV-13 A1, A2 15.6.1994 1194 18 -12,6 -9,7 76,7 1,5 0,5 900 současný

446 Teplice nad Metují, vrt VS-13 A1, A2 16.6.1994 1198 11 -12,2 -9,6 73,2 1,6 0,49 1200 současný

461 Dědov, vrt NVS-9 A1, A2 27.10.1994 1250 11 -11,5 -9,6 42,1 2 0,46 5800 700

408 Teplice nad Metují, vrt VS-5 A2 21.4.1993 1116 10 -14,1 -9,8 50,7 1,8 0,56 4300 900

410 Teplice n. Metují, vrt VS-15 A2 21.4.1993 1117 15 -12,5 -10 65,2 1,6 0,5 2200 současný

411 Petrovice, vrt NV-15a A2 20.4.1993 1119/23 pod 3 -11,8 -9,7 55,2 1,7 0,47 3600 současný

466 A2 26.10.1994 1247 pod 6 -14,2 -10 54,7 1,7 0,57 3600 300

467 Teplice n. Metují, vrt T4 ve štole A2 26.10.1994 - pod 6 -14,6 -10 0,58 -

409 Velký Dřevíč, pr. U Vavřenů č.111 Cv, Cd 23.4.1993 1118 20 -11,6 -10 45,3 2 0,46 5200 200

419 Adršpach, pr. č. 67 C(A3) 21.10.1993 1140 15 -11,8 -10 55 1,6 0,47 3600 současný

421 Petrovice, pr. č. 4 Cd, Cv 22.10.1993 1139 22 -12,7 -10 60,9 1,5 0,51 2800 současný

462 Hlavňov, vrt VS-17 C 27.10.1994 1249 10 -12,2 -10 67,7 1,5 0,49 1900 současný

464 Police n. Metují, vrt VS-10 Cd 26.10.1994 1241 24 -12,7 -10 63,8 1,6 0,51 2400 současný

465 Police n. Metují, vrt NVS-10 Cd 26.10.1994 1242 20 -12,3 -9,7 67 1,6 0,49 2000 současný

487 Teplice n. Metují, pr. č. 88 Cv, Cd 20.9.1995 1252 18 -19 -9,8 87,9 1,4 0,76 -300 současný

443 Machovská Lhota, pr. č. 123 C?, D? 15.6.1994 1196 22 -11,2 -11 64,2 1,7 0,45 2300 současný

420 Bučnice, pr. č. 58 D 20.10.1993 1141 30 -18,2 -9,9 85,9 1,5 0,72 -90 současný

422 Zdoňov, pr. č. 61 D 21.10.1993 - 33 -22 -10 0,88 -

439 Zdoňov, pr. č. 61 D 14.6.1994 - 28 -20,7 -9,3 0,83 -

488 Žďárky, prameny Z-5 karbon 19.9.1995 1253 12 -9,8 -10 38,3 2,1 0,39 6600 200

445 Sedmákovice, vrt GPUP perm 15.6.1994 1191 24 -11 -9,7 35,6 2,3 0,44 7200 1700

486 Hronov, pr. Maternice perm 19.9.1995 1251 14 -15,2 -9,6 66,6 1,6 0,61 2000 současný  

 

 

 

 

 

 

 

4.6. ODBĚRY A VYPOUŠTĚNÍ PODZEMNÍCH VOD V HGR 4110 

Dostupné údaje o vývoji a plošném rozložení odběrů podzemní vody mají původ v databázi podniku 

Povodí Labe, s. p., kam jsou hlášeny všechny odběry (podzemních i povrchových vod) přesahující 

limit 6 000 m
3
/rok, pro následnou bilanci byly vybrány pouze odběry přesahující hranici 100 000 

m
3
/rok. Na obrázku níže jsou vykresleny celkové odběry podzemní vody v rajonu za období let 2002 

až 2012 a v níže uvedené tabulce jsou uvedeny číselně celkové odběry podzemní vody. 
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Tabulka 4-20: Odebrané množství podzemní vody za období 2002 - 2012 

Rok Odběry l/s Odběry tis. m3/rok 

2002 242 7,632 

2003 237 7,472 

2004 226 7,130 

2005 222 6,990 

2006 212 6,694 

2007 197 6,224 

2008 197 6,221 

2009 178 5,607 

2010 173 5,447 

2011 174 5,478 

2012 183 5,771 

 

V rámci projektu byly též analyzovány velké jímací objekty a v následující tabulce jsou uvedeny 

jednotlivé odběry, přesahující množství odpovídající odběru alespoň 100 tis. m
3
/rok, podzemních vod 

v jednotlivých měsících roku 2012 dle vodohospodářské bilance.. Tabulka 4-21 zobrazuje jednotlivé 

odběry, přesahující množství odpovídající odběru alespoň 100,0 tis. m
3
/rok, podzemních vod v 

jednotlivých měsících roku 2012 dle vodohospodářské bilance, jímané množství je uvedeno v l/s. 

 

Tabulka 4-21: Jednotlivé odběry, přesahující množství alespoň 100,0 tis. m
3
/rok 

č. VHB  Název místa  Kolektor I.  II.  III.  IV.  V.  VI.  

410151  VaK Náchod-Teplice n.M., VS-5  A 123,4  124,7 128,7  134,0 132,8  124,2 

410147  VaK Náchod-Machov,st.  A 115,8  122,4 120,5  121,8 120,7  111,9 

410180  VaK Náchod-Nízká Srbská,NV 12  A 3.9 4.0 4.1 4.2 4.2 3.9 

410154  
VaK Náchod-Police n.M., VS-10 + 

NVS-10  
A 3.7 3.9 3.8 3.9 3.8 3.5 

410156  VaK Náchod-Machov, Na Vápenkách  A 0.2 1.0 1.4 1.4 1.4 1.3 

410186  Vak Náchod-Petrovice,NV 15 A  C 0.9 0.9 0.9 1.0 1.1 1.0 

410136  VaK Náchod-Teplice VS-15  A 0.9 0.9 0.9 0.9 1.0 0.9 

410181 VaK Náchod-Dřevíček, VS-8  A 0.1 0.8 1.5 1.4 1.5 1.3 

410185  VaK Náchod-Petrovice,NV 15  A 0.2 0.9 1.0 1.4 1.2 1.0 

410148 VaK Náchod-Dřevíč, NVS-8  A 0.5 0.5 0.5 0.5 0.6 0.5 

410149  VaK Náchod-Petrovice V15  C 0.0 0.5 0.8 0.7 0.9 0.8 

410219  Pepsico Balená voda - Teplice n. Metují  A 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 

 Celkem   10.9 14.3 16.3 16.7 17.2 15.8 

 

VII.  VIII.  IX.  X.  XI.  XII.  RM  

4.3 4.2 4.1 4.0 4.0 4.4 49.4 

3.8 3.7 3.7 3.6 3.7 4.0 45.0 

1.3 1.3 0.8 0.4 0.6 0.5 11.7 

0.7 1.0 1.0 1.0 1.0 0.9 11.5 

1.0 1.0 0.9 0.8 0.8 0.8 10.9 

1.0 1.0 0.6 0.3 0.2 0.3 9.9 

1.2 0.9 0.5 0.0 0.0 0.2 8.5 

0.6 0.6 0.5 0.5 0.4 0.5 6.1 

0.7 0.5 0.2 0.1 0.1 0.3 5.6 

0.4 0.4 0.4 0.4 0.3 0.4 4.8 

0.6 0.4 0.1 0.1 0.1 0.1 4.1 

0.4 0.2 0.3 0.2 0.2 0.1 3.4 

16.2 15.3 13.0 11.3 11.4 12.5 170.9 
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Obrázek 4-42: Rozmístění velkých jednotlivých odběrů 

přesahující množství odpovídající odběru alespoň 100,0 tis. m
3
/rok v roce 2012 dle vodohospodářské bilance. 

 

V zájmovém území je identifikován jeden významný objekt vypouštění odpadních vod a to výpusť 

ČOV Police nad Metují do Ledhuje v říčním kilometru 0,7 km. V zájmovém území se nachází též 

drobné objekty vypouštění vod a zasakování srážkových vod, které slouží k likvidaci vod v rámci 

pozemků a lokálních ČOV a nemají vliv na celkovou bilanci. Konkrétní hodnoty vypouštění za období 

let 2002 až 2012 jsou uvedeny v následující tabulce a časovém grafu. 

Při vzájemném porovnání hlavních odběrů a vypouštění můžeme konstatovat že celkové odběry jsou 

cca 7 krát větší než celkové vypouštění v regionu Polické pánve. Průměrné odběry podzemních vod za 

období 2002 – 2012 jsou 204 l/s a průměrné vypouštění je 29 l/s. Časový průběh rozdílu mezi odběry a 

vypouštění je prezentován níže. 
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Tabulka 4-22: Vypouštění odpadních vod za období 2002 - 2012 

Rok Vypouštění l/s Vypouštění m3/rok 

2002 33.5 1 057 000 

2003 23.9 753 000 

2004 28.1 885 000 

2005 28.5 900 000 

2006 24.5 772 000 

2007 30.3 955 000 

2008 27.4 865 000 

2009 31.3 988 000 

2010 31.6 996 000 

2011 27.0 850 000 

2012 28.2 890 000 

 

 

Obrázek 4-43: Časový průběh vypouštění odpadních vod v letech 2002 – 2012 

 

Obrázek 4-44: Rozdíl mezi odběry a vypouštěním za období let 2002 až 2012 

 

Podstatný rozdíl mezi odběry a vypouštěním je z důvodu napojení čerpacích vrtů v polické pánvi do 

tzv. Vodárenské soustavy východní Čechy, která byla dokončena v roce 1999 a propojuje vodovody 

Náchodska, Hradecka, Pardubicka, Chrudimska, Novobydžovska, Přeloučska i další a umožňuje 

dokonalé využití současných zdrojů pitné vody, zastupitelnost při haváriích možnost výběru 

nejkvalitnější vody v období dočasného zhoršení některého ze zdrojů, vyrovnání trvalejších deficitů v 

bilancích potřeby vody v Hradci Králové a Pardubicích ekonomicky nejvhodnějším způsobem. Další 

odběry jsou realizovány ve stáčírně pramenité vody Toma Natura v Teplicích nad Metují. 

 

http://www.vakhk.cz/o-spolecnosti/Vodarenska-soustava-vychodni-Cechy
http://www.vakhk.cz/o-spolecnosti/Vodarenska-soustava-vychodni-Cechy
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5. KONCEPČNÍ HYDROGEOLOGICKÝ MODEL 

V polické pánvi lze vymezit následující kolektory: 

 Triasový kolektor - T 

 Bazální křídový kolektor – A1, A2 

 Pískovcový kolektor jizerského souvrství – C (C1, C2) 

 Pískovcový kolektor skalních měst – D 

 Kolektor kvarterních sedimentů – Q 

Základní souvislosti mezi litologickým a hydrogeologickým vymezením je uvedeno v tabulce. 

Schematické vymezení kolektorů a izolátorů a schematický řez adršpašskou brachysynklinálou je 

prezentován na obrázcích dále. 

 

Tabulka 5-1 Základní souvislosti mezi litologickým a hydrogeologickým vymezením 

Litologie / geologie Hydrogeologie Mocnost [m] 

Kvartérní sedimenty Kolektor - Q 0 - 5 

Kvádrovcové pískovec – teplické souvrství Kolektor - D 0 - 80 

Jizerské souvrství Izolátor C/D 0 - 120 

Jizerské souvrství 

spodní a svrchní těleso 

Nesouvislý silně proměnlivý 

kolektor – C (C1, C2) 
30 - 130 

Jílovce – bělohorské souvrství Izolátor A/C 30 - 90 

Perucko korycanské souvrství 

Rohovcové  souvrství 
Kolektor A2 10 - 30 

Perucko korycanské souvrství 

Pracovcové souvrství 
Izolátor A1/A2 10 – 20 

Perucko korycanské souvrství 

Psamitické souvrství 
Kolektor A1 30 – 50 

Triasové sedimenty Kolektor T 0 – 130 

Permokarbonské horniny Izolátor/kolektor ? 0 – X 

 

 

Obrázek 5-1: Schematické vymezení hydrogeologických vrstev 
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Obrázek 5-2: Schematický řez ve směru JZ – SV adršpašskou brachysynklinálou 

 

 

Obrázek 5-3 Schematický řez ve směru JZ – SV machovskou brachysynklinálou 

 

SESTAVENÍ MAP HYDRAULICKÝCH, FYZIKÁLNÍCH A DALŠÍCH PARAMETRŮ 

S využitím dostupných údajů o charakteristikách horninového prostředí zájmového území 

z archivních vrtů byly analyzovány hodnoty jednotlivých parametrů, tj. hydraulická vodivost, 

porozita, rychlosti proudění podzemní vody, mocnost zvodnění. Závěry této analýzy budou následně 

využity jako podklad pro naplňování matematického modelu. Na základě dosavadních zkušeností 

byly pro analýzu využity jen vrty, které mají jednoznačné údaje o výstroji, jinými slovy jen takové, 

které prokazatelně nepropojují více kolektorů a reprezentují vlastnosti popisovaného kolektoru. 

V HGR 4110 bylo v databázi výsledků čerpacích zkoušek k dispozici celkem 158 vrtů s údaji o 

hydraulických parametrech. Z těchto 158 vrtů bylo vybráno celkem 64 vrtů s údaji o koeficientu 

filtrace. Tyto vrty byly analyzovány dle příslušnosti ke konkrétní modelové vrstvě a věrohodnosti 

hodnot, následně bylo vybráno celkem 43 vrtů (9 vrtů pro modelovou vrstvu 1, 10 vrtů pro 

modelovou vrstvu 2, 24 vrtů pro modelovou vrstvu 3) s relevantními hodnotami koeficientu. Přehled 

hodnocených vrtů a základní statistické vyhodnocení je uvedeno na obrázku 5-4 a v tabulce 5-2.  
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Tabulka 5-2: Výpis relevantních údajů o vrtech s údaji o hodnotě koeficientu filtrace (hydraulické 

vodivosti) Kf a transmisivity T 

IDN lokalita hloubka vrstva od do Kf m/s T m2/s 

96150 Dolní Adršpach 29 1 5.5 26 8.40E-07 2.90E-06 

96405 Dolní Teplice 9 1 3.4 8 1.77E-04 1.38E-03 

97864 Dědov 6 1 1.5 6 5.60E-05 2.50E-04 

97867 Dědov 6 1 1.5 6 5.64E-05 2.48E-04 

645214 Dolní Adršpach 20 1 8 19 1.60E-04 2.70E-03 

688564 Dědov 23 1 8 20 9.83E-05 1.27E-03 

698833 Bukovice 27 1 16 25 4.10E-05 4.50E-04 

718841 Bezděkov nad Metují 60 1 10 58 3.42E-05 5.12E-04 

720411 Bezděkov nad Metují 45 1 10 43 3.82E-05 1.18E-06 

96458 Horní Teplice 35 2 14 33 3.19E-05 1.50E-04 

96465 Dolní Teplice 31 2 25 31 5.20E-05 8.10E-05 

96466 Dolní Teplice 31 2 19.5 31 5.20E-05 6.70E-06 

97857 Vysoká Srbská 50 2 6 50 1.13E-05 4.97E-04 

97984 Metujka 38 2 28 36.5 3.94E-05 6.73E-03 

657004 Dědov 18 2 10 16 1.04E-03  

675509 Suchý Důl 40 2 16 36 1.50E-04 4.70E-03 

695017 Hlavňov 25 2 21.5 24.2 7.70E-04 1.70E-04 

695018 Hlavňov 25 2 21.5 24.2 1.10E-04 2.10E-05 

719369 Dolní Adršpach 40 2 27 37 5.62E-05 1.60E-03 

649277 Machovská Lhota 46 3 32 44 9.60E-06 3.20E-04 

649278 Dolní Adršpach 43 3 18 42 9.60E-06 3.20E-04 

653971 Machovská Lhota 21.5 3 13.5 20.5 5.20E-06 8.70E-06 

666357 Zdoňov 25 3 14 20 6.30E-07 1.80E-06 

668749 Velká Ledhuje 52.5 3 36.5 48.5 5.00E-07 3.50E-06 

675512 Dolní Adršpach 31.5 3 18.5 31 2.40E-07 5.11E-06 

96510 Dolní Teplice 32 3 15 32 8.20E-07 1.15E-05 

96583 Dolní Teplice 40 3 16.2 37.5 8.70E-07 4.62E-06 

685769 Dolní Adršpach 34 3 22 26 9.10E-07 2.90E-06 

719147 Dolní Adršpach 65 3 11 62 9.20E-07 3.05E-06 

96115 Studnice u Jívky 42 3 8 42 1.95E-05 6.94E-04 

96455 Vernéřovice 89 3 62 89 1.14E-06 3.10E-05 

96457 Horní Teplice 127 3 62.5 127 2.25E-05 5.40E-04 

96514 Jetřichov 35 3 16 35 6.10E-05 1.22E-03 

96554 Dolní Teplice 35 3 15 21 1.00E-05 2.44E-04 

96581 Lachov 350 3 32.6 226.6 7.00E-06 1.19E-03 

97855 Vysoká Srbská 150 3 40 118 6.10E-07 5.30E-07 

97856 Vysoká Srbská 95 3 55 95 2.30E-07 5.79E-06 

629682 Machov 100 3 15.3 100 2.61E-05 6.54E-04 

635212 Janovice u Trutnova 121 3 30.3 64.3 7.82E-07 1.11E-05 

656609 Jetřichov 22 3 15 19 8.10E-07 3.60E-06 

666356 Zdoňov 52 3 34 46 4.10E-07 6.40E-08 

691995 Libná 55 3 27 36 2.70E-07 9.20E-07 

706571 Dolní Teplice 149 3 98 134 7.40E-07 2.80E-05 

 

 

Dosud získané poznatky o hydraulických parametrech koeficientu filtrace jednotlivých horninových 

typů můžeme shrnout a generalizovat pro hydraulický model následovně v tabulce 5-3. 
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Tabulka 5-3: Předpokládané intervaly koeficientu filtrace pro jednotlivé hydraulicky modelované vrstvy 

Modelová vrstva Litologie / geologie Hydrogeologie Interval Kf 

1 

 

 Kvartérní sedimenty 

 Kvádrovcové pískovce – 

teplické souvrství 

 Jizerské souvrství spodní a 

svrchní těleso 

 Jílovce – bělohorské souvrství 

 Kolektor – Q 

o Kf 1x10-4 m/s 

 Kolektor – D 

o Kf 1x10-4 m/s 

 Izolátor C/D  

o Kf 1x10-7 m/s 

 Nesouvislý silně proměnlivý 

kolektor – C (C1, C2)  

o Kf 5x10-5 m/s 

 Izolátor A/C 

o Kf 1x10-8 m/s 

Kf 1x10-8 m/s 

Kf 2x10-4 m/s 

2 
 Perucko korycanské souvrství 

 Rohovcové  souvrství 

 Kolektor A2 

o Kf 1x10-3 m/s 

Kf 1x10-3 m/s 

 

3 

 Perucko korycanské souvrství – 

prachovcové souvrství 

 Perucko korycanské souvrství - 

psamitické souvrství 

 Triasové sedimenty 

 Izolátor A1/A2 

o Kf 1x10-7 m/s 

 Kolektor A1 

o Kf 1x10-3 m/s 

o Kf 1x10-5 m/s 

Kf 5x10-7 m/s 

Kf 1x10-5 m/s 

 

 

Obrázek 5-4: Lokalizace vrtů s údaji o koeficientu filtrace 
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5.1. ÚČEL KONCEPČNÍHO MODELU 

Protože jedním z hlavních cílů projektu je ocenění přírodních zdrojů pomocí regionálního 

hydraulického modelu, byl po dohodě se zpracovateli hydraulického a hydrologického modelu 

navržen jako třívrstevný hydraulický model s následujícími specifikacemi. 

 

Tabulka 5-4: Generalizace koncepčního HG modelu pro potřeby hydraulického modelu 

Modelová 

vrstva 
Litologie / geologie Hydrogeologie Báze Charakteristika 

1 

 

 Kvartérní sedimenty 

 Kvádrovcové 

pískovce – teplické 

souvrství 

 Jizerské souvrství 

spodní a svrchní 

těleso 

 Jílovce – bělohorské 

souvrství 

 Kolektor - Q 

 Kolektor - D 

 Izolátor C/D 

 Nesouvislý 

silně 

proměnlivý 

kolektor – C 

(C1, C2) 

 Izolátor A/C 

Strop 

rohovcového 

souvrství 

 Hydraulicky proměnlivý systém 

s lokálním prouděním podzemní 

vody v horizontálně i vertikálně 

proměnlivých kolektorech 

 Hladina podzemní vody volná, 

lokálně napjatá (lokální kolektor C) 

v závislosti na lokálních 

hydraulických parametrech 

 Lokální nádrže podzemní vody 

jsou situovány do středu pánve, na 

okrajích je tzv. zóna stoku 

 Území lze rozdělit do zvodnělých 

systémů 

 Severní zvodnělý systém 

 Jižní zvodnělý systém 

o Metujský subsystém 

o Suchdolský 

subsystém 

o Bukovický subsystém 

 Infiltrace po celé ploše, lokálně 

dochází k vertikálnímu přetoku 

mezi lokálními zvodněni 

v závislosti na hydraulických 

poměrech 

2 

 Perucko-korycanské 

souvrství 

 Rohovcové  souvrství 

 

 Kolektor A2 

 

Strop 

rohovcového 

souvrství 

minus izolinie 

mocnosti 

rohovcového 

souvrství  

 Regionální proudění podzemní 

vody v celém prostoru pánve 

 Hladina podzemní vody převážně 

napjatá v závislosti na 

hydraulických parametrech 

 Infiltrace na okrajích pánve, kde 

není překryv nadložními 

sedimenty, možný vertikální přetok 

mezi lokálními zvodněni 

v závislosti na hydraulických 

poměrech 

 Lokální nádrže podzemní vody 

jsou situovány do středu pánve, na 

okrajích je tzv. zóna stoku 

 Území lze rozdělit do zvodnělých 

systémů 

 Severní zvodnělý systém 

 Jižní zvodnělý systém 

o Metujský subsystém 

o Suchdolský 

subsystém 

o Bukovický subsystém 

3 

 Perucko-korycanské 

souvrství – 

prachovcové 

souvrství 

 Perucko-korycanské 

souvrství - psamitické 

souvrství 

 Triasové sedimenty 

 Izolátor A1/A2 

 Kolektor A1 

 

Báze 2 
modelové 

vrstvy minus 

mocnost 
izolátoru A1/A2 

minus mocnost 

psamitického 
souvrství a 

mocnost 

triasových 

sedimentů 
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Horizontálně je koncepční hydrogeologický model ohraničen výskytem jednotlivých kolektorů. 

Plošné vymezení jednotlivých modelových vrstev je prezentováno níže. 

Dle přijatého hydrogeologického modelu byly identifikovány vrty s reprezentativními údaji pro 

jednotlivé modelové vrstvy. Tyto vrty jsou uvedeny níže a lokalizovány na obr. 5-4.  

 

 

Obrázek 5-5: Modelové vrstvy a lokalizace vrtů s reprezentativními údaji o hladině podzemní vody 

 

5.2. SYSTÉMOVÁ ANALÝZA OBĚHU PODZEMNÍ VODY  

Koncepční hydrogeologický model byl zpracován s cílem definovat základní představu o geometrii a 

vlastnostech kolektoru a izolátorů, jejich napájení a drenáží a interakci s vodním tokem. Model 

vychází z přiměřené generalizace geologických a hydrogeologických dat, kterou lze graficky 
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vyjádřit. Koncepční model byl sestavován v interakci se zpracovateli hydrologických a 

hydrogeologických matematických modelů. Výsledkem je představa – schéma území, jako jednotný 

podklad pro pochopení hydrogeologické stavby území. Prvotní koncepční hydrogeologický model 

sloužil také k identifikaci chybějících dat a k jejich doplnění.  

Proudění podzemní vody v Polické pánvi vytváří trojrozměrný velmi komplikovaný systém, 

spočívající v kombinaci víceméně horizontálního proudění jednotlivými kolektory a vertikálního 

proudění přetékáním napříč mezilehlými izolátory. Míra vertikálního přetékání je dána mocností a 

mírou nepropustnosti izolátorů a příslušnými piezometrickými poměry. V rámci tohoto systému 

dochází též k vertikálnímu pohybu podél zlomů a zlomových zón; podobný účinek mohou mít i 

mnohé vrty, propojující jednotlivé kolektory.  

Charakter proudění podzemní vody v jednotlivých kolektorech i v různých částech polické pánve se 

liší. V zásadě lze definovat dva typy, regionální a lokální proudění, mezi nimiž existují přechodné 

případy, vyznačující se znaky každého z nich. Regionální proudění podzemní vody je 

charakteristické pro rozlehlá území pánve a v jeho rámci lze dobře sledovat pohyb podzemní vody 

od infiltračních oblastí k zónám regionální drenáže podzemní vody; v rozsahu příslušných kolektorů 

pak existuje hydraulická souvislost, takže může docházet k vzájemnému ovlivnění podzemních vod 

na velké vzdálenosti. Regionální proudění podzemní vody je charakteristické zejména pro kolektor 

A2 a v menší míře pro kolektor A1. 

Určité dílčí charakteristiky regionálního proudění lze rovněž očekávat v kolektoru C1 a D. Tyto 

kolektory jsou však většinou charakteristické spíše lokálním prouděním podzemní vody, v jehož 

rámci není možné postihnout a definovat výše zmíněné rysy proudění regionálního. Infiltrace zde 

probíhá (z regionálního pohledu) víceméně v celém prostoru rozšíření příslušného kolektoru, zvodně 

vázané na tyto kolektory se mohou vyznačovat lokálně značnou proměnlivostí. Obecně lze 

konstatovat, že proudění podzemní vody zde probíhá v nerozsáhlých územích a že příslušné prostředí 

se svým charakterem blíží hydrogeologickému masívu. 

Systémová analýza oběhu podzemní vody vychází ze stacionárního (ustáleného) proudění podzemní 

vody při zachování zásob podzemní vody. Izolinie hladin pro neovlivněný stav je prezentována na 

OBR a OBR. Tento oběh můžeme shrnout do následujících bodů: 

 V širší oblasti Teplic nad Metují dochází k soustředěné drenáži podzemních vod do toku 

Metuje a k významnému nárůstu vodnosti toku. Přírony jsou způsobeny jednak drenáží 

kolektorů A2 a A1T (nadložní izolátorský komplex hornin je zřejmě tektonicky porušen) a 

rovněž drenáží kolektoru D (jeho báze je ale nad úrovní toku Metuje). 

 Odhadovaná výtlačná úroveň hladiny kolektorů A2 a A1T je odhadována v oblasti Teplic 

(severní zvodnělý systém) cca 471 m n. m. Hladina v oblasti nádrže podzemní vody je 

relativně plochá s nárůstem výtlačné úrovně směrem k okrajům (s výjimkou kontaktu se 

skalským zlomem). Oblast nádrže podzemní vody je v oblasti severního zvodněného 

systému polické pánve přibližně vymezena průběhem izolinie hladiny podzemní vody 500 m 

n. m. ve třetí modelové vrstvě a 480 m n. m. ve druhé modelové vrstvě. Dále směrem k 

okrajům pánevní struktury (oblast stoku) sklon hladiny podzemí vody závisí především na 

sklonu bází propustných vrstev a oproti oblasti podzemní nádrže je větší. 

 Přes oblast Teplic nad Metují je pásmo snížených hydraulických vodivostí - skalský zlom. 

Skalský zlom působí jako bariéra bránící odtoku podzemní vody ze severního zvodnělého 
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systému do jižního zvodnělého systému. Přesto není vyloučeno přetékání podzemní vody 

přes tento zlom. 

 Jižně od pásma Skalského zlomu jsou modelové hladiny podzemní vody v kolektoru A2 (2. 

modelová vrstva) i A1T (3. modelová vrstva) výrazně zakleslé. 

 V oblasti výtoku Metuje z polické pánve (jižní zvodněný systém) dosahují nejnižší modelové 

hladiny cca 380 m n. m. 

 V oblasti výtoku Dřevíče z jižního zvodnělého systému je předpokládaná úroveň v rozmezí 

393 až 395 m n. m. 

 V jižním zvodnělém systému lze plochu nádrže podzemní vody přibližně vymezit 

hydroizohypsou 410 m n. m. v obou modelových vrstvách. Dále k okrajům struktury se na 

sklonu hladiny podzemní vody uplatňuje úklon báze propustných souvrství. 

 Významným strukturním prvkem v oblasti jižního zvodnělého systému jsou polický a bělský 

zlom. Kvůli přerušení spojitosti zejména kolektoru s menší výškou (mocnost A2 dosahuje 

pouze cca první desítku metrů) by se oba zlomy měly projevovat skokem v úrovni hladiny 

podzemní vody. V oblasti vrtů V16 a V24 se měřené hladiny podzemní vody pohybují v 

úrovni 400 a 398 m n. m. Polický zlom (zlomové pásmo) tedy v dané oblasti významnější 

skok v úrovni hladiny podzemní vody zřejmě nezpůsobuje. 

 Propustnost polického zlomu lze analyzovat i v místech křížení s Pěkovským potokem a 

Ledhují. Hladiny ve vrtech NV-9 a V-2 (446 a 438 m n. m.) byly podle archivních údajů po 

odvrtání zakleslé jednotky metrů pod úroveň toků v místech křížení. Vrty svojí výstrojí 

otvírají i nadloží kolektoru A2. Podle výsledků modelu je v první vrstvě v místech křížení 

říční sítě s polickým zlomem předpokládána vyšší hladina než v kolektorech a sestupné 

proudění. V dané oblasti tedy zlom nereprezentuje významnou hydraulickou bariéru. 

 Obdobná hydraulická situace je předpokládaná i v blízkosti bělského zlomu.  

Uvažovaný koncepční model zájmové struktury vychází z detailní analýzy komplexních 

hydrogeologickým poměrů zájmového území. Zpracování koncepčního modelu vychází a 

charakterizují následující skutečnosti: 

 Proudění podzemní vody je simulováno v prostoru výskytu sedimentů mesozoika (interakce 

s podložními sedimenty permokarbonu je zanedbána). 

 V zájmovém území se vyskytují 2 kolektory s regionálním prouděním podzemních vod: 

o tyto kolektory jsou vyvinuty v perucko-korycanském souvrství a v podložním 

souvrství triasu, 

o svrchní kolektor je vázán na polohu rohovců (tzv. rohovcové souvrství; dále 

označováno A2), 

o spodní kolektor je vázán na psamitickou polohu při bázi perucko-koryanského 

souvrství (označována A1) a na celé podložní souvrství triasu (označováno T). 

 Koncepční model analyzuje veškeré proudění podzemní vody v sedimentech mesozoika – 

tento přístup umožňuje uplatnit bilanční kritérium pro účely optimalizace množství 

podzemní vody v prostoru modelu, prostřednictvím porovnání simulovaného a 
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vyhodnoceného odtoku podzemí vody do říční sítě. Pro naplnění tohoto cíle první modelová 

vrstva zastupuje i soubor hornin mezi terénem a stropem rohovcového souvrství. 

 Zdrojem podzemní vody na území modelu je srážková infiltrace. Infiltrace vody z toků do 

horninového prostředí lze zanedbat a umělá infiltrace se v zájmovém území nevyskytuje.  

 Odtok podzemní vody je realizován: 

o drenáží do říční sítě a do pramenů, 

o drenáží do jímacích objektů (studny pro lokální zásobení, odběry realizované 

společností Vodovody a kanalizace Náchod, a.s.). 

 Proudění podzemní vody je ovlivňováno zlomy. Nejviditelněji se skokem v úrovni hladiny 

podzemní vody projevuje skalský zlom, který celý systém rozděluje na jižní a severní část. 

Zlom je považován do značné míry za nepropustný. Z tohoto předpokladu vychází i úvahy o 

možnosti samostatného bilančního hodnocení oblasti severně od zlomu (severní zvodnělý 

systém Polické pánve) a oblasti jižně od zlomu (jižní zvodnělý systém Polické pánve). 

 Po obvodu pánve se vyskytují tzv. oblasti stoku, kde úroveň hladiny je dána úklonem 

propustných a nepropustných vrstev směrem do centra pánve. V centrálních oblastech pánve 

je úroveň hladiny podzemní vody relativně vyrovnaná s úklonem k drenážním oblastem 

(nádrž podzemní vody). 

 Dostupné informace o úrovni hladin signalizují značné rozdíly v oblasti rozvodnic. V 

závislosti na hloubce vrtu zde měřená hladina podzemní vody může klesat až o desítky metrů 

(např. rozdíl hladin dvojice vrtů V38a a V38 v místě původního vrtu VS-19 dosahuje 37 m = 

543 m n. m. – 505 m n. m.). Původní vrt VS-19, propojující souvrství monitorované oběma 

novými vrty, měl amplitudu rozkyvu hladiny podzemní vody 25 m. 

 

5.3. REŽIM KOLÍSÁNÍ HLADIN PODZEMNÍCH VOD 

Hladiny podzemní vody ve vrtech 

V oblasti polické pánve je identifikováno v databázi ČHMÚ celkem 6 vrtů s režimním sledováním 

hladiny podzemní vody. V rámci sledování hladiny podzemní vody byly analyzovány data 4 vrtů. 

Průběhy hladiny podzemní vody (absolutní výška hadiny) pro jednotlivé vrty jsou prezentovány na 

níže uvedených obrázcích. 

 

Tabulka 5-5: Základní údaje o hladinách podzemní vody ve sledovaných vrtech  

Číslo Analyzované období 

Max. Min. Průměr 

Poznámka m.n.m. m.n.m. m.n.m. 

VP0011 

6.1.1971 

455,05 453,07 454,05 Týdenní krok měření 31.12.2010 

VP7008 

6.1.1974 

402,12 394,53 397,81 Týdenní a denní krok měření 31.12.2010 

VP7016 

2.1.1993 

474,65 466,53 469,99 Týdenní a denní krok měření 31.12.2010 

VP7017 

6.11.1991 

547,57 522,48 532,63 Týdenní a denní krok měření 31.12.2010 
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Obrázek 5-6: Průběh hladiny podzemní vody vrtu VP0011 

 

Časový průběh vrtu VP0011 reprezentuje bazální křídové kolektory A1 a A2 a kolektor C má 

vyrovnaný dlouhodobý režim. Minima v roce 1971 jsou způsobena čerpací zkouškou. Vrt se nachází 

v severní části metujského zvodnělého subsystému, hladina není ovlivněna blízkými jímacími vrty 

v Teplicích nad Metují.  

 

 

Obrázek 5-7: Průběh hladiny podzemní vody vrtu VP7008 
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Pozorovaný vrt VP7008 se nachází v jihozápadní části metujského zvodnělého subsystému a 

reprezentuje kolektory A1 a A2, vrt je otevřen v hloubkovém intervalu 15 – 100 m. Dlouhodobý 

trend je mírně stoupající, což s největší pravděpodobností je způsobeno zvýšenými odběry v letech 

89-95 v lokalitě Machov. Od roku 1996 je trend víceméně konstantní, protože došlo ke snížení 

odběrů v lokalitě Machov. 

 

Obrázek 5-8: Průběh hladiny podzemní vody vrtu VP7016 

 

Vrt VP7016 je umístěn v západní části Suchdolského zvodnělého systému v těsné blízkosti zlomové 

linie, vrt je otevřen v hloubkovém intervalu 30 – 350 m a sledovaná hladina podzemní vody 

reprezentuje kolektory A1, A2, C. Hladina ukazuje dlouhodobě mírně klesající trend, který je 

způsoben snížením ročních maxim od roku 2005, což může být způsobeno přetokem vody do 

Metujského systému při úrovních hladiny cca 472 m.n.m. Minima jsou více méně stejná tj. na 

hodnotě 467 m.  

 

 

Obrázek 5-9: Průběh hladiny podzemní vody vrtu VP7017 
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Vrt VP7017 je lokalizován v západní části severního zvodnělého systému a reprezentuje bazální 

křídový kolektor ve spodní části a první zvodeň tvořenou přípovrchovou zónou. Otevřený úsek je 

v hloubkovém intervalu 30-121 m. Protože se tento vrt nachází na okraji pánve, je průběh hladiny 

podzemní vody silně závislý na ročním hydrologickém režimu. Trend, dle proložení, je mírně 

stoupající, což je pravděpodobně způsobeno zvýšenou hladinou podzemní vody v roce 2010. 

 

5.4. NÁVRH NA DOPLNĚNÍ POZOROVACÍ SÍTĚ PODZEMNÍCH VOD 

Obecně lze konstatovat, že pro stávající využití struktury je stávající pozorovací síť dostatečná. 

V zájmovém území jsou v rámci ČHMÚ je sledováno 6 měrných profilů, na kterých je sledován 

průtok a v rámci monitoringi Povodí Labe s.p. jsou 3 měrné profily povrchových vod včetně 

sledování kvality vod: 

 Maršov nad Metují – vodní tok Metuje (ČHMÚ ID 017000) 

 Velké Petrovice – vodní tok Pěkovský potok (ČHMÚ 017400) 

 Velké Petrovice – vodní tok Ledhuje (ČHMÚ 017500) 

 Bezděkov – vodní tok Židovka (ČHMÚ 017700) 

 Velký Dřevíč – vodní tok Dřevíč (ČHMÚ 017800) 

 Hronov – vodní tok Metuje (ČHMÚ 018000) 

 Velký Dřevíč – vodní tok Dřevíč (ID PLA_115)  

 Velké Pterovice - vodní tok Ledhuje (ID PLA_113) 

 Vysoká Srbská – vodní tok Židovka (ID PLA_114) 

 

Pozorovací síť ČHMÚ hladin podzemní vody ve vrtech je realizována na čtyřech vrtech:  

 Machov VP7008 

 Žďár nad Metují VP7016 

 Teplice nad Metují VP0011 

 Janovice VP07017 

 

K pozorování se dále doporučuje nový vrt 4110_T Libná, který byl odvrtán do hloubky 147 m a 

vystrojen do hlouby 87 m. 

V případě zvýšené exploatace podzemní vody ze struktury polické pánve by bylo vhodné pozorovací 

síť rozšířit o dva nové hydrogeologické vrty a to v k.ú. Petrovice nad Metují a Teplice nad Metují. 

V plánu projektu byly tyto vrty navrženy, ale bohužel nebyly zrealizovány. 
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6.  MODELOVÉ VÝPOČTY ZÁSOB PODZEMNÍCH 

VOD 

 

6.1. HYDROLOGICKÝ MODEL   

V povodí existují i vodoměrná pozorování VÚV T.G.M., provozovaná zejména se zaměřením na 

problematiku hraničních vod (stanice M XII pod Teplicemi n. M. a M VIII nad Teplicemi, obě 

na Metuji a stanice Z6 v závěrovém profilu Zdoňovského potoka). Poloha povodí v HGR 4110 

je znázorněna na obr. 6.1, základní charakteristiky a informace o dostupných datech obsahuje tab. 6-

1. 

 

 

Obrázek 6-1: Lokalizace zájmové oblasti s polohou relevantních vodoměrných stanic VÚV a ČHMÚ 
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Tabulka 6-1: Přehled povodí – základní charakteristiky a dostupná data. 

ID   DBC ANAL OG 
P  Qa  NV  A IA 

KALIB 
[mm] [m3/s] [mn.m.] [km2] [km2] 

4110p0170 
povodí Metuje (Maršov 

n/M) 
170   762.6 1.053 579.2 94.7 87.96 1961-2010 

4110p0174 
povodí Pěnkovský p. 

(Velké Petrovice) 
174   730.4 0.16 536.84 23.89 23.89 1988-2010 

4110p0175 
povodí Ledhuje (Velké 

Petrovice) 
175   768.3 0.293 526.73 19.59 19.59 1988-2010 

HGR HGR - TRANS 758.5 - 558.64 214 214 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 

 

Informace o doplňkových měřeních v rámci projektu 

V rámci úkolu byla zřízena následující pozorování: 

A-13 (4110) Metuje (Adršpach) 

Tato stanice byla zřízena jako náhrada za výše ležící stanici, která byla zrušena po havárii jezu, nad 

nímž se nacházela. Charakterizuje odtok z pramenné oblasti Metuje (po odečtení průtoků 

Zdoňovského potoka), a doplňuje tak hydrologická měření ČHMÚ, která v severní části Polické 

pánve absentují. 

Informace o míře oprav průtoků o užívání 

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

základního odtoku byly opraveny o užívání vod z důvodu vyšší relativní míry ovlivnění. Obrázek 6-

2 poskytuje informace o souhrnném užívání vod v dílčích povodích. Míru ovlivnění vyjádřenou v 

% celkového odtoku obsahuje tab. 6-2. 

 

Obrázek 6-2: Souhrnné užívání vod v dílčích povodích.  

POV: povrchový odběr, POD: podzemní odběr, VYP: vypouštění. 
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Tabulka 6-2: Míra ovlivnění průtoků ve vodoměrných stanicích v % celkového odtoku 

v tis. m
3
 / rok a v mm / rok pro jednotlivá období. 

JEV   % (1981-2010) 
% (2001-

2010) 

tis. m3/měsíc 

(1981-2010) 

tis. 

m3/měsíc 

(2001-2010 

mm/rok 

(1981-2010 

mm/rok 

(2001-2010 

POD HGR NaN NaN 226.26 203.76 12.69 11.43 

POD 
mezipovodí Ledhuje 

(Velké Petrovice) 
4.37 2.45 12.6 7.21 7.72 4.42 

POD 
mezipovodí Metuje 

(Maršov n/M) 
5.77 7.34 60.77 74.88 7.7 9.49 

POD 
mezipovodí Pěkovský 

p. (Velké Petrovice) 
1.65 1.39 2.68 2.32 1.35 1.16 

POV 
mezipovodí Ledhuje 

(Velké Petrovice) 
11.62 NaN 34.14 NaN 20.91 NaN 

VYP 
mezipovo í Ledhuje 

(Velké Petrovice) 
23.05 15.72 69.51 0.57 42.58 0.35 

VYP 

mezipovodí Metuje 

(Maršov n/M) 1.82 2.87 19.43 28.91 2.46 3.66 

VYP 

mezipovodí Pěkovský 

p. (Velké Petrovice) 2.34 2.21 3.74 3.74 1.88 1.88 
POV: povrchový odběr; POD: podzemní odběr; VYP: vypouštění; NaN: žádné evidované užívání. 

 

6.1.1. DOTACE PODZEMNÍCH VOD 

V případě hydrogeologických rajonů s menším počtem pozorovaných dat, což je případ HGR 4110 

bylo nutno volit tento postup: 

 Pro všechna dílčí povodí a pro celý rajon byly vypočteny řady průměrných srážek a 

průměrných teplot v období 1981-2010. 

 Pro povodí s měsíčním pozorováním byl kalibrován model BILAN, s využitím pozorovaného 

odtoku. 

 Hydrologická bilance pro rajon byla modelována pomocí meteorologických dat pro rajon. 

Výsledky pro rajon dle této metodiky jsou dále označovány HGR_TRANS. 

Výsledky ve formě datových řad měsíčních průměrů veličin hydrologické bilance, včetně 

základního odtoku a dotace zásob podzemní vody jsou předány odběrateli v elektronické formě 

spolu s výsledky pro dílčí povodí. 

Pro rámcové posouzení dílčích i finálních výsledků uvádíme na obr. 6-3 až 6-5 průběhy měsíčních 

řad pozorovaného a modelovaného odtoku, na obr. 6-6 až 6-9 průběhy základního odtoku 

stanovené modelováním. 

Hodnota koeficientu Nash-Sutcliffe pro vyjádření shody průtoku simulovaného modelem Bilan a 

měřeného průtoku je pro povodí Metuje (Maršov n.M.) 0.07, povodí Pěkovský p. (Velké Petrovice) 

0.46, povodí Ledhuje (Velké Petrovice) 0.2. 

Na obr. 6-10 až 6-13 jsou pro všechny použité dílčí části HGR a pro HGR 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. 6-12. Stejné charakteristiky jsou na obr. 6-13 pro dotace podzemní vody. 

Na obr. 6-16 pro základní odtok, na obr. 6-15 pro dotace podzemní vody jsou čáry překročení 

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

 

 

Obrázek 6-3: Povodí Metuje (Maršov n/M). Pozorovaný a modelovaný odtok [mm/měsíc]. 

 

Obrázek 6-4: Povodí Pěkovský p. (Velké Petrovice). Pozorovaný a modelovaný odtok [mm/měsíc]. 
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Obrázek 6-5: Povodí Ledhuje (Velké Petrovice). Pozorovaný a modelovaný odtok [mm/měsíc]. 

 

Obrázek 6-6: HGR. Základní odtok [mm/měsíc]. 

 

Obrázek 6-7: Povodí Metuje (Maršov n/M). Základní odtok [mm/měsíc]. 
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Obrázek 6-8: Povodí Pěkovský p. (Velké Petrovice). Základní odtok [mm/měsíc]. 

 

Obrázek 6-9: Povodí Ledhuje (Velké Petrovice). Základní odtok [mm/měsíc]. 

 

Obrázek 6-10: HGR. Modelovaná dotace podzemních vod [mm/měsíc]. 



Rebilance zásob podzemních vod                                                         ID EIS 10051606-SFŽP 

112 

 

 

 

Obrázek 6-11: Povodí Metuje (Maršov n/M). Modelovaná dotace podz. vod [mm/měsíc]. 

 

Obrázek 6-12: Povodí Pěkovský p. (Velké Petrovice). Modelovaná dotace podz. vod [mm/měsíc]. 

 

Obrázek 6-13: Povodí Ledhuje (Velké Petrovice). Modelovaná dotace podz. vod [mm/měsíc 
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Obrázek 6-14: Pravděpodobnostní pole – základní odtok [mm/měsíc].  

Plné plochy odpovídají období 1981-2010, čáry období 2001-2010. 

 

 

Obrázek 6-15: Pravděpodobnostní pole – dotace podzemní vody.  

Plné plochy odpovídají období 1981-2010, čáry období 2001-2010 
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Obrázek 6-16: Čára překročení měsíční dotace podzemní vody [mm/měsíc]. 

 

Obrázek 6-17: Čára překročení měsíční dotace podzemní vody [mm/měsíc]. 
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VYČLENĚNÍ ZÁKLADNÍHO ODTOKU NA ZÁKLADĚ REŽIMU HLADIN PODZEMNÍCH VOD – 

METODA KLINER – KNĚŽEK 

Tabulka 6-3: Korelace povrchového odtoku a hladin podzemní vody v pozorovacích vrtech 

DBC ID COR 

4110p0170 635212 0.508 

4110p0170 96581 0.547 

4110p0175 629682 0.599 

4110p0170 96405 0.884 

 

Tabulka 6-4: Poměr základního odtoku k celkovému (BFI) dle různých metod 

DBC 4110p0170 4110p0175 

BILAN 0.6696757 0.4147481 

Kliner-Knezek 0.5202412 0.4225779 

 

Obrázek 6-18: Vyčlenění základního odtoku na základě odtoku z povodí 0175 a hladin podzemních vod ve vrtu ID 

629682 

 

Obrázek 6-19: Vyčlenění základního odtoku na základě odtoku z povodí 0175  a hladin podzemních vod vrtu ID 

96581 
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Obrázek 6-20 Vyčlenění základního odtoku na základě odtoku z povodí 0175 a hladin podzemních vod ve vrtu ID 

96405 

 

Obrázek 6-21 Vyčlenění základního odtoku na základě odtoku z povodí 0175  a hladin podzemních vod vrtu ID 

635212 

 

Z uvedených výsledků je vidět, jak je důležitý výběr vrtu reprezentujícího odtok z HGR 4110. 

Nejlepší shody je dosaženo na obr. 6-20. 

 

SOUHRNNÉ CHARAKTERISTIKY HYDROLOGICKÉ BILANCE 

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

podzemních vod 5.44 l/s/km
2
, celková dotace je pak 171.68 mm/rok. 

Souhrnné charakteristiky hydrologické bilance za modelované mezipovodí a celý hydrogeologický 

rajon jsou uvedeny v tab. 6-5 a 6-6. 
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Vypočtená specifická dotace podzemních vod pro HGR vyšla 5.44 l/s/km
2 

(tab. 6-5). Na nově zřízené 

vodoměrné stanici Metuje (Adršpach) byla v rámci aktivity 4 stanovena dotace podzemních vod 

8.64 l/s/km
2
. Výsledek odpovídá významnému příronu podzemní vody do toku Metuje v části rajonu 

nad pozorovaným profilem, částečný vliv má jistě i vyšší nadmořská výška a vyšší srážkové úhrny v 

povodí než je průměr rajonu. 

 

Tabulka 6-5: Shrnutí hydrologické bilance (1981-2010). 

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

mezipovodí Metuje (Maršov n/M) 753.48 344.72 301.97 408.76 449.53 201.89 6.4 

mezipovodí Pěkovský p. (Velké 

Petrovice) 

753.41 211.46* 270.81 540.9* 481.02 98.15 3.11 

mezipovodí Ledhuje (Velké Petrovice) 753.41 472.75* 302.09 279.61* 449.34 128.99 4.09 

.HGR 753.95 NA 296.27 457.68 455.81 171.68 5.44 

* nejsou k dispozici data pro celé období 

 

Tabulka 6-6: Shrnutí hydrologické bilance (2001-2010). 

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

mezipovodí Metuje (Maršov n/M) 752.06 336.37 285.85 415.69 454.56 197.64 6.26 

mezipovodí Pěkovský p. (Velké 

Petrovice) 

751.99 223.8 256.95 528.19 488.98 97.59 3.09 

mezipovodí Ledhuje (Velké Petrovice) 751.99 478.54 287.91 273.45 454.26 126.02 3.99 

.HGR 752.48 NA 280.64 471.84 461.48 168.11 5.33 

 

 

POSOUZENÍ VÝVOJE PRŮMĚRNÝCH VELIČIN HYDROLOGICKÉ BILANCE 

Na obr. 6-22 až 6-27 jsou znázorněny průběhy ročních řad základních veličin hydrologické bilance 

za období 1961–2010 v jednotlivých dílčích povodích a částech HGR 4110. Silnou čárou je 

vyznačen průměr vyhlazený lokální regresí (každý bod je stanoven na základě váženého lineárního 

modelu, váhy jsou kubickou funkcí převrácené hodnoty vzdálenosti), šedivý pás odpovídá 95% 

intervalu spolehlivosti odhadu průměru. 

 

Obrázek 6-22: Vývoj průměrných ročních srážek. 
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Obrázek 6-23: Vývoj průměrné roční teploty. 

 

Obrázek 6-24: Vývoj aktuální evapotranspirace (odhad z modelu BILAN). 

 

 

Obrázek 6-25: Vývoj průměrného ročního odtoku (odhad z modelu BILAN). 
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Obrázek 6-26: Vývoj průměrné roční dotace zásob podzemní vody (odhad z modelu BILAN). 

 

Obrázek 6-27: Vývoj průměrného ročního základního odtoku (odhad z modelu BILAN). 

 

V tabulce 6-7 až 6-10 jsou uvedeny průměry srážek, teploty vzduchu, odtoku, aktuální 

evapotranspirace, dotace zásob podzemních vod a základního odtoku za období 1981-2010, porovnané 

s průměry za období 2001-2010 a 1961-1980 pomoci poměrů hodnot (u teplot vzduchu rozdílů 

hodnot). Vývoj srážkových úhrní a teploty je uveden i v kapitole 4.2. 

 

Tabulka 6-7: Vývoj odtoku (odhad z modelu BILAN). 

 
1961-1980 1981-2010 

 
2001-2010 

 

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

HGR 4110 299.42 296.27 0.99 280.64 0.95 

mezipovodí Ledhuje (Velké Petrovice) 304.7 302.09 0.99 287.91 0.95 

mezipovodí Metuje (Maršov n/M) 302.4 301.97 1 285.85 0.95 

mezipovodí Pěkovský p. (Velké Petrovice) 284.77 270.81 0.95 256.95 0.95 
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Tabulka 6-8: Vývoj aktuální evapotranspirace (odhad z modelu BILAN). 

  1961-1980 1981-2010   2001-2010   

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

.HGR 450.72 455.81 1.01 461.48 1.01 

mezipovodí Ledhuje (Velké Petrovice) 445.87 449.34 1.01 454.26 1.01 

mezipovodí Metuje (Maršov n/M) 445.85 449.53 1.01 454.56 1.01 

mezipovodí Pěkovský p. (Velké Petrovice) 469.94 481.02 1.02 488.98 1.02 

 

Tabulka 6-9: Vývoj dotace zásob podzemní vody (odhad z modelu BILAN). 

  1961-1980 1981-2010   2001-2010   

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

.HGR 178.29 171.68 0.96 168.11 0.98 

mezipovodí Ledhuje (Velké Petrovice) 127.68 128.99 1.01 126.02 0.98 

mezipovodí Metuje (Maršov n/M) 208.23 201.89 0.97 197.64 0.98 

mezipovodí Pěkovský p. (Velké Petrovice) 112.41 98.15 0.87 97.59 0.99 

 

Tabulka 6-10: Vývoj základního odtoku (odhad z modelu BILAN). 

  1961-1980 1981-2010   2001-2010   

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

.HGR 174.8 171.59 0.98 163.23 0.95 

mezipovodí Ledhuje (Velké Petrovice) 125.91 128.65 1.02 121.82 0.95 

mezipovodí Metuje (Maršov n/M) 203.08 201.9 0.99 191.98 0.95 

mezipovodí Pěkovský p. (Velké Petrovice) 113.78 97.77 0.86 95.14 0.97 

 

ZHODNOCENÍ MONITORINGU A NÁVRH ÚPRAVY POZOROVACÍ SÍTĚ. 

V posuzovaném HGR 4110 je dlouhodobě provozována nadprůměrně hustá síť vodoměrných 

pozorování. Souvisí to s tím, že povodí Metuje po Teplice je jedinou spolehlivě uzavřenou křídovou 

strukturou v ČR a je tedy spolehlivým indikátorem dlouhodobého kolísání klimatu a hydrologického 

cyklu. 

Pozornost vyžaduje i sledování možných přeshraničních ovlivnění podzemních vod i sledování 

vlivu významných odběrů kvalitní pitné vody a zájmů ochrany přírody. Z tohoto hlediska je vhodné 

vodoměrnou stanici zřízenou na Metuji pod soutokem se Zdoňovským potokem nadále provozovat, 

jako náhradu za výše položenou stanici, jejíž pozorování znemožnila havárie jezu. 

Vzhledem k záměru revitalizace toku Metuje pod Teplicemi n. M. bude třeba zřídit náhradní měrný 

profil za  M XII ( který bude při revitalizaci  odstraněn),  aby pokračovala unikátní sledování odtoku 

z uzavřené hydrogeologické struktury. 

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. 6-28. Pro srážky předpokládají klimatické modely pokles v letních 
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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. 

 

 

Obrázek 6-28: Měsíční změny srážek (poměr) a teploty (rozdíl)  

dle RCM simulací pro jednotlivé měsíce. Krabicové grafy indikují 5%, 25%, 50%, 75% a 95% kvantil rozdělení 

měsíčních změn v souboru klimatických modelů. 

 

Obrázek 6-29: Měsíční změny základního odtoku [-], dotace zásob podzemní vody [mm] a odtoku  

dle RCM simulací pro jednotlivé měsíce.Krabicové grafy indikují 5%, 25%, 50%, 75% a 95% kvantil rozdělení 

měsíčních změn v souboru klimatických modelů. 
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6.2. HYDRAULICKÝ MODEL PROUDĚNÍ PODZEMNÍ VODY 

Modelové zhodnocení proudění podzemní vody  pro oblast hydrogeologického rajonu  (HGR) 4110 

je zpracováno v rámci prací v modelovém regionu 7, podoblast 7a - "Polická pánev". Modelový 

region 7a se rozkládá na  česko-polském pomezí v Broumovském výběžku. Situace území 

hydraulického modelu a hodnoceného hydrogeologického rajonu 4110 je vykreslena na obr. 6-30. 

 

 

Obrázek 6-30: Situace hydrogeologického rajonu 4110 - Polická pánev a rozlohy modelu 

 

Hydraulický model proudění podzemní vody byl zpracován ve 3 etapách: 

 Stacionární simulace neovlivněných poměrů proudění podzemní vody a simulace proudění při 

maximálních odběrech a známých hladinách podzemní vody. Pro obě simulace byly 

kalibrovány hydraulické parametry modelu, a model byl validován. 
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 Transientní simulace proudění podzemní vody v období hydrologických let 2001-2010. V 

rámci simulace byly kalibrovány kapacitní parametry modelu. Z této simulace byl následně 

statistickým zpracováním měsíčních hodnot simulovaného období odvozen průměrný 

hydrologický rok v parametrech doplnění a prázdnění zásob podzemní vody. 

Stacionární simulace proudění, pro které proběhla závěrečná rekalibrace modelu při využití 

výsledků průzkumů realizovaných v rámci projektu Rebilance. Na základě výsledků stacionárního 

a transientního modelu a analýzy aktuálních odběrů podzemní vody byly zpracovány variantní 

simulace regionálního vlivu odběrů. 

6.2.1. OKRAJOVÉ PODMÍNKY A VSTUPNÍ DATA 

Koncepční model 

Koncepční model proudění podzemní vody (podrobněji popsán v kapitole 5) pro realizaci 

hydrogeologického matematického modelu je založen na následujících vlastnostech prostředí a 

přijatých předpokladech: 

Cílem je simulovat a bilancovat veškeré proudění podzemní vody v sedimentech mezozoika (a 

kvartéru). Tento přístup umožňuje uplatnit bilanční kritérium pro účely optimalizace množství 

podzemní vody v prostoru modelu prostřednictvím porovnání simulovaného a vyhodnoceného odtoku 

podzemí vody do říční sítě. Proudění podzemní vody je simulováno v sedimentech kvartéru, 

svrchní křídy a triasu. Přetoky s podložními horninami vnitrosudetské pánve je možné z bilančního 

hlediska zanedbat. 

Zdrojem podzemní vody na území modelu je srážková infiltrace. Vcez vody z toků do 

horninového prostředí lze zanedbat a umělá infiltrace se v zájmovém území nevyskytuje. 

Výsledně vymezené modelové území (nikoliv oblast hydrogeologického rajonu 4110 omezená státní 

hranicí) je možné uvažovat jako oblast s uzavřeným oběhem podzemní vody. Na severu i jihu 

sedimenty Polické pánve přesahují na území Polské republiky. Přetok státní hranice proudem 

podzemní vody je vyčíslen přímo v hydraulickém modelu. 

Odtok podzemní vody z prostoru modelu je simulován drenáží do říční sítě, pramenů a do 

jímacích  objektů  (studny  pro  lokální  zásobení,  odběry  realizované  společností  Vodovody a 

kanalizace Náchod, a.s.). 

Hydraulický model skládají 3 modelové vrstvy s cílem zahrnout do popisu proudění funkci 

kolektorů A1T, A2  a nadloží a přetékání mezi nimi. V zájmovém území se vyskytují 2 kolektory s 

regionálním prouděním podzemní vody: 

 

Diskretizace modelového území 

Ve vertikálním směru je prostor modelu rozdělen do 3 modelových vrstev. První modelová vrstva 

reprezentuje soubor sedimentů v nadloží rohovcového souvrství až po terén. Modelová vrstva je 

místy  velmi  mocná  a  vyskytují  se  v ní  jednotky  s rozdílnou  hydraulickou  funkcí  (kolektor  

D v kvádrových pískovcích i izolátory a poloizolátory středně a spodno turonského stáří). 

Modelová hladina  v první  modelové  vrstvě  reprezentuje  idealizovanou  průměrnou  hladinu  
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podzemní  vody v nadloží kolektoru A2. Druhá modelová vrstva odpovídá kolektoru v rohovcovém 

souvrství a třetí modelová vrstva odpovídá bazálnímu kolektoru A1T. 

Horizontálně je modelové území diskretizováno pomocí čtvercových elementů o velikosti strany 40 

m. Velikost modelových elementů je shodná. 

 

 

Obrázek 6-31: Schéma vertikální diskretizace modelu; řez severním zvodněným systémem  

 

Okrajové podmínky 

Velikost proudění podzemní vody v prostoru modelu je určena zadáním okrajových podmínek 

zdrojů identifikovaných v rámci koncepčního modelu. V simulované bilančně uzavřené struktuře je 

velikost proudění určena efektivní infiltrací zadanou pomocí Neumanovy okrajové podmínky 

předepsané  na  povrch  modelového  regionu.  Na  vnější  hranici  modelové  oblasti  je  vzhledem 

k přijatému koncepčnímu modelu předepsána podmínka  nulového toku  (homogenní Neumanova 

podmínka). Odtok podzemní vody z modelového území je zadán v podobě drenáže podzemní vody 

do říční sítě, vodních nádrží (Newtonova podmínka) a jímacích objektů (Neumanova podmínka). 

 

Infiltrace 

V rámci modelových prací byla srážková infiltrace zadána a kalibrována tak, že zohledňuje: 

prostorové rozdíly ve velikosti srážkového úhrnu (využita je matice rozložení srážkových normálů 

distribuovaná společně s výsledky hydrologického modelu), 

hydrogeologické informace - na výchozech kolektorů (včetně kolektoru D) je infiltrace zvětšena 

(1.2x), 

bilanční údaje podzemního odtoku se zabezpečeností 50%. Vzniklá matice srážek byla upravena 

přenásobením s cílem optimalizovat shodu dlouhodobé vyhodnocené a modelové drenáže podzemní 

vody v mezipovodích říční sítě. 



Rebilance zásob podzemních vod                                                         ID EIS 10051606-SFŽP 

125 

 

 

Hodnoty modelové srážkové infiltrace jsou zadány v řádu 10
-9 

m/s
  
a pohybují se v rozmezí 6.5 – 9.0 

l/s/km
2
. Celková infiltrace v ploše modelu je 1872 l/s. V území hydrogeologického rajonu 4110 (s 

plochou 214 km
2
) je  zadána  modelová  infiltrace  1626 l/s,  tj.  průměrná  srážková  dotace 7.6 

l/s/km
2
. 

 

Hydraulické parametry 

Hydraulické odporové a kapacitní parametry horninového prostředí byly pro hg. rajon 4110 odladěny  

v rámci  stacionárních  a  transientních  modelových  simulací.  Vstupní  údaje,  převzaté z 

dostupných informací vyhodnocených hydraulických zkoušek, byly plošně interpretovány v rámci 

procesu kalibrace pomocí zón s konstantní hodnotou hydraulické vodivosti tak, aby byla docílena 

dobrá shoda pozorovaných a měřených hladin podzemní vody, a aby byla docílena rovněž přiměřená 

shoda vyhodnoceného a modelového podzemního odtoku. Rozložení modelových zón horizontální 

hydraulické vodivosti je dokumentováno na obrázcích 6-32 a 6-33. Zadané koeficienty hydraulické 

vodivosti K v kolektorech A1T a A2 se pohybují v řádech 10
-7 

až 10
-3 

m/s. Zadaný pokles K směrem 

k obvodu pánve (oblasti stoku) je vynucený potřebou simulovat v modelu úklon hladiny 

podzemní vody v křídlech synklinály (sklon hladiny je zde dán úklonem nepropustných vrstev). 

Velikosti storativity byly v rámci transientního modelového výpočtu kalibrovány podle režimu 

kolísání hladiny podzemní vody v pozorovaných vrtech. Charakteristická hodnota v modelu zadané 

volné storativity horninového prostředí se pohybuje pouze okolo 1 %. Jedná se o poměrně malou 

hodnotu. Ta reprezentuje především přítomný puklinový systém. 
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Obrázek 6-32: Rozložení hodnot hydraulické vodivosti 2.modelové vrstvy - kolektor A2 (rohovcové souvrství)  
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Obrázek 6-33: Rozložení hodnot hydraulické vodivosti 3.modelové vrstvy - kolektor A1T 
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6.2.2. MODELOVÉ PRŮBĚHY HLADIN 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 proudění podzemní vody byl realizován ve 

třech základních variantách: 

varianta neovlivněného proudění bez odběrů podzemní vody, 

varianta  při  odběrech  podzemní  vody  na  úrovni  počátku  devadesátých  let  (maximální 

odběry v území), 

varianta při odběrech podzemní vody na úrovni roku 2010 (odpovídá aktuálním odběrům). 

Kromě základních modelových simulací byly provedeny účelové modelové stacionární simulace 

směřující k analýze  samotného matematického modelu  (analýzy senzitivity  parametrů modelu) a 

k analýze režimu regionálního proudění podzemní vody v zájmové lokalitě a jeho ovlivnění odběry 

(simulace alternativ vodohospodářského využití struktury). 

Základní varianta transientního modelu byla zpracována v měsíčním časovém kroku pro období 

hydrologických let 2001 - 2010. 

 

STACIONÁRNÍ SIMULACE PROUDĚNÍ PODZEMNÍ VODY – REŽIM NEOVLIVNĚNÝ ODBĚRY 

Izolinie hladiny podzemní vody pro období bez odběrů jsou pro 2. a 3. modelovou vrstvu 

vykresleny na obrázcích 6-34 a 6-35. Soubor informací s popisem neovlivněných poměrů proudění 

obsahují následující body: 

V oblasti severního i jižního zvodněného systému Polické pánve lze rozlišit oblast nádrže 

podzemní vody (mírný sklon hladiny podzemní vody v oblasti tlakového proudění, daný 

koeficientem  hydraulické vodivosti)  a  oblast  stoku (značný  sklon  hladiny  podzemní  vody 

v oblastech proudění s volnou hladinou; sklon hladiny podzemní vody je ovlivněn úklonem 

nepropustných poloh na bázi křídy, triasu a mezi kolektory A1T a A2). 

V širší oblasti Teplic nad Metují dochází k soustředěné drenáži podzemní vody do Metuje 

a k významnému nárůstu průtoků. Přírony podzemní vody jsou způsobeny jednak drenáží 

kolektorů A2 a A1T (prameny Sokol,  Jezírko + rozptýlená drenáž v údolní nivě) a rovněž 

drenáží kolektoru D (jeho báze je nad úrovní toku Metuje). 

Odhadovaná výtlačná úroveň hladiny kolektorů A2 a A1T před zahájením čerpání byla v oblasti 

pramenních vývěrů (severní zvodněný systém) přibližně 468 m n. m. Přesnější informace 

chybí z důvodů absence pozorování hladin před zahájením odběrů a rovněž z důvodů, že 

přítomné vrty VS-21, VS-20 i VS-5 oba kolektory propojují a jsou situovány v 

pravostranném úbočí údolní nivy. 

Hladina v oblasti nádrže podzemní vody je relativně plochá s nárůstem výtlačné úrovně 

směrem k okrajům (obrázky 6-40 a 6-41). Oblast nádrže podzemní vody je v oblasti 

severního zvodněného systému polické pánve přibližně vymezena průběhem izolinie hladiny 

podzemní vody 500 m n. m. ve třetí modelové vrstvě a 480 m n. m. ve druhé modelové vrstvě. 
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Přes oblast Teplic nad Metují prochází skalský zlom. Simulován je pomocí pásma 

výrazně snížených hydraulických vodivostí. Skalský zlom působí jako bariéra bránící odtoku 

podzemní vody ze severního zvodněného systému do jižního zvodněného systému. Přesto se 

předpokládá se, že čerpaný vrt VS-15 (propojuje kolektory i nadloží; situován je jižně od 

hlavní linie skalského zlomu) je napájen proudem podzemní vody z oblasti severního 

zvodněného systému. K přítoku může docházet v místě porušení hornin na křížení skalského 

a polického zlomu, nebo jen kvartérní nivou. V nedalekém vrtu V-34 (propojuje oba 

kolektory) je několikaletým měřením  doložena  hladina  podzemní  vody  v úrovni  pod 

400 m n. m. 

Jižně od pásma skalského zlomu jsou modelové hladiny podzemní vody v kolektoru A2 (2. 

modelová vrstva) i A1T (3. modelová vrstva) oproti severnímu zvodněnému systému výrazně 

zakleslé. Podkladem pro kalibraci modelu je pozorování hladin ve vrtech VS-6 (402 m n. 

m.), nebo VS-9 (398 m n. m.). Pokles hladiny podzemí vody na skalském zlomu převyšuje 60 

m. 

V oblasti výtoku Metuje z Polické pánve (jižní zvodněný systém) dosahují nejnižší 

modelové hladiny cca 380 m n. m. Nastavení kalibrace modelu vychází z měření hladin ve 

vrtech V-11 a V-15, hladiny 383.5 m n. m, respektive 396 m n. m. 

V oblasti výtoku Dřevíče z jižního zvodněného systému je model kalibrován podle hladin vrtů 

NVS-8 a DV-1 (měřeny úrovně 395 a 393 m n. m.). 

V jižním zvodněném systému lze plochu nádrže podzemní vody přibližně vymezit 

hydroizohypsou 410 m n. m. v obou modelových vrstvách. Dále k okrajům struktury se na 

sklonu hladiny podzemní vody uplatňuje i úklon báze propustných souvrství. 

Významným strukturním prvkem v oblasti jižního zvodněného systému jsou polický a bělský 

zlom. Kvůli přerušení spojitosti zejména kolektoru  s menší výškou  (mocnost A2 dosahuje 

pouze cca první desítku metrů) by se oba zlomy měly projevovat skokem v úrovni hladiny 

podzemní vody. V oblasti vrtů V16 a V24 se měřené hladiny podzemní vody pohybují v 

úrovni 400 a 398 m  n. m. Polický zlom (zlomové pásmo) tedy v dané oblasti 

významnější skok v úrovni hladiny podzemní vody nezpůsobuje. 

Propustnost  polického  zlomu  lze  analyzovat  i  v místech  křížení  s Pěkovským  potokem 

a Ledhují. Hladiny ve vrtech NV-9 a V-2 (446 a 438 m n. m.) byly podle archivních údajů 

po odvrtání zakleslé jednotky metrů pod úroveň toků v místech křížení. Vrty navíc svojí 

výstrojí otvírají i nadloží kolektoru A2. Podle výsledků modelu je v první vrstvě v místech 

křížení říční sítě s polickým zlomem předpokládána vyšší hladina než v kolektorech a 

sestupné proudění. V dané oblasti tedy zlom nereprezentuje významnou hydraulickou bariéru. 

Obdobná hydraulická situace je vychází i v blízkosti bělského zlomu. V rámci stávající 

verze modelových simulací není s bělským zlomem spojována významnější těsnící funkce. 

Nejsnadněji lze hydraulickou funkci polického a bělského zlomu analyzovat z příronů do říční 

sítě v místech předpokládaného křížení. Významnější těsnící schopnost zlomů by se měla 

projevit soustředěnými přírony podzemní vody proti toku nad křížením zlomu a vodoteče. 

Modelová bilance podzemní vody před exploatací struktury je dokumentována v tabulce 6-11. 
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Obrázek 6-34: Tlakové poměry 2.modelové vrstvy - kolektor A2 (rohovcové souvrství) 

neovlivněný režim proudění podzemní vody - bez odběrů podzemní vody 
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Obrázek 6-35: Tlakové poměry 3.modelové vrstvy - kolektor A1T (psamitické souvrství + souvrství triasu) 

neovlivněný režim proudění podzemní vody - bez odběrů podzemní vody 
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Tabulka 6-11: Modelová bilance podzemní vody v HGR 4110 - varianta bez odběrů 

NEOVLIVNĚNÝ STAV 

BILANCE HGR 4110 

přítoky 

[l/s] 

odtoky 

[l/s] 

suma  

[l/s] 

infiltrace ze srážek 1626.0  1626.0 

odběry  0.0 0.0 

drenáž do toků  -1802.0 -1802.0 

přetok s PL (s. systém) 100.0 -9.0 91.0 

přetok s PL (j. systém) 109.0 -24.0 85.0 

 

V území hydrogeologického rajonu je do podzemí vody ze srážek průměrně doplňováno 1626 

l/s. 

Z přilehlých území Polska do Polické pánve na severu a jihu přitéká 91 + 85 = 176 l/s. 

Na území hydrogeologického rajonu 4110 Polická pánev je za neovlivněných poměrů proudění do 

říční sítě drénováno 1802 l / s
 
(množství je dáno efektivní infiltrací a velikostí přítoku z Polské 

republiky). 

 

SIMULACE PROUDĚNÍ PODZEMNÍ VODY S ODBĚRY 

Přehled všech odběrů zadaných do stacionárních simulací je uveden v tab. 6-12. 

 

Tabulka 6-12: Odběry podzemní vody (l/s) – maximální a aktuální 

 maximální odběr odběr 2010 

Pepsico 0.0 4.2 

Sokol 34.48 0.0 

VS-13 3.67 0.2 

VS-1 1.24 0.5 

NVS-9 1.36 1.3 

NVS-8 15.00 4.7 

VS-8 18.00 5.9 

VS-17 1.80 1.2 

Machov Bahna 1.50 1.3 

Machov Vápenka 11.92 11.8 

Machovská studna 43.59 45.3 

Martínkovice zářezy 0.00 1.3 

NV-11 11.09 0.0 

NV-12 17.88 5.6 

V-15 12.01 3.2 

NV-15 20.99 5.0 

NV-15A 26.96 8.6 

VS-10+NVS-10 24.00 7.4 

VS-22 0.00 0.7 

Teplice Kamenec zářez 0.00 1.8 

VS-5 44.29 52.2 

VS-15 17.60 9.7 

VS-2 1.67 1.0 

Žďár Police zářezy 0.00 0.7 

celkem (l/s) 309.0 173.6 
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Odběry podzemní vody jsou v prostoru HGR 4110 nejčastěji realizovány z kolektorů A1T a A2. 

Jímací, ale i monitorovací vrty často oba kolektory propojují, někdy i s polohami sedimentů v nadloží 

kolektoru A2. Vznikají tak „hydraulické zkraty“, kde vrty přispívají k přetokům podzemní vody 

mezi kolektory a k vyrovnávání hladin. 

Maximální odběry z jediného objektu (více jak 40 l /s ) jsou realizovány v oblasti Machova 

(Machovská studna) a v oblasti Teplic nad Metují (jímka pramene Sokol, nebo vrt VS-5). 

Aktuální odběry z roku  2010 jsou cca o 135 l/s
  

menší  než odběry maximální  z počátku  

devadesátých  let. V Polické pánvi je tak přímo historickými odběry doložena možnost podstatného 

navýšení jímaného množství podzemní vody ze struktury. 

Izolinie hladiny podzemní vody pro variantu odběrů v roce 2010 jsou zobrazeny na obrázcích 6-34 

(pro 2. modelovou vrstvu a kolektor A2) a 6-35 (pro 3. modelovou vrstvu a kolektor A1T). 

Vykreslena jsou rovněž snížení hladiny podzemní vody vzhledem k neovlivněnému stavu bez odběrů. 

V oblasti severního zvodněného systému jsou odběry podzemní vody soustředěny do drenážní oblasti 

Teplic nad Metují. Zde dochází k přirozenému odvodnění proudu podzemí vody z kolektorů A1T a 

A2 kvůli přerušení hydraulické spojitosti kolektorů na skalském zlomu. Vzhledem k umístění 

odběrů je způsobený pokles hladiny podzemní vody při aktuálních odběrech malý. Modelový pokles 

hladiny podzemní vody v oblasti Teplic nepřesahuje 1 metr. Nárůst průtoku Metuje v oblasti Teplic (v 

minimech při existenci současných odběrů o cca 200 l / s ) svědčí o tom, že přírodní zdroje s rezervou 

převyšují maximální realizovaný odběr. 

V oblasti  jižního  zvodněného  systému  Polické  pánve  jsou  významnější  odběry  situovány v 

blízkosti toku Dřevíče (VS-8, NVS-8), v oblasti Velkých Petrovic (NV-15A, V-15, NV-15), v 

povodí dolní Židovky (NV-11, NV-12) a v oblasti Machova (Machovská studna). V uvedených 

lokalitách, obdobně jako v Teplicích nad Metují, dochází k intenzivnímu odvodnění proudu 

podzemní vody do říční sítě. Poklesy hladiny podzemní vody, způsobené odběry, jsou proto i v 

jižním zvodněném systému Polické pánve malé. Odlišně vychází oblast Machovské studny v povodí 

Židovky. Místo odběru je v modelu situováno mimo hlavní nádrž podzemní vody. Plocha 

hydrogeologického povodí je relativně menší – pouze jednotky čtverečných kilometrů. Simulovaný 

odběr o velikosti přes 40 l/s
 

proto způsobuje pokles hladiny podzemní vody o vyšší jednotky 

metrů. Z lokality odběru nejsou dostupná žádná měřená data vývoje hladin podzemní vody. 

Možnost takto velkého odběru je dána specifickou hydrogeologickou pozicí, v blízkosti polického 

zlomu – dochází zde k redukci až úplné denudaci kolektorských poloh křídových sedimentů. 

Nelze tak vyloučit, že modelová velikost snížení hladiny vlivem odběru podzemní vody je 

poněkud nadhodnocena, protože k drenáži dochází i bez antropogenního zásahu. 

Veškeré realizované odběry v dlouhodobém horizontu zmenšují drénované množství pozemní vody 

do říční sítě Metuje. Proti tomuto fenoménu částečně působí vypouštění vod místních ČOV. Většina 

jímaného množství podzemní vody je ale spotřebována mimo území hydrogeologického rajonu 4110. 

V době maximálních odběrů (počátek devadesátých let) bylo v oblasti severního zvodněného 

systému Polické pánve čerpáno 85 a z jižního zvodněného systému 224 l/s. Tyto odběry odpovídají 

13 % a 23 % infiltrovaného množství (vlastních zdrojů podzemní vody v severním a jižním 

zvodněném systému). Na celý hydrogeologický rajon poměr maximálního odběru a vlastních 

zdrojů z infiltrace činil 19 % (17 % při započtení přítoku z PL mezi přírodní zdroje rajonu). 

Současný odběr (174 l / s) odpovídá 11 % efektivní infiltrace na území rajonu  4110,  respektive 9 

%  přírodních zdrojů celé struktury (při započtení přítoků z PL). 



Rebilance zásob podzemních vod                                                         ID EIS 10051606-SFŽP 

134 

 

 

 

Obrázek 6-36: Tlakové poměry 2. modelové vrstvy – kolektor A2 (rohovcové souvrství) 

režim proudění se současnými odběry podzemní vody 
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Obrázek 6-37: Tlakové poměry 3. modelové vrstvy – kolektor A1T (psamitické souvrství + souvrství triasu) 

režim proudění se současnými odběry podzemní vody 
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Základní bilance podzemní vody vypočtená pro variantu aktuálních odběrů je dokumentována v 

tabulce 6-13. Odběry snižují drenáž podzemní vody do říční sítě Metuje. 

 

Tabulka 6-13: Modelová bilance p.v. v HGR 4110 - varianta odběrů na úrovni roku 2010 

Odběry 2010 

BILANCE HGR 4110 

přítoky 

[l/s] 

odtoky 

[l/s] 

suma  

[l/s] 

infiltrace ze srážek 1626.0  1626.0 

odběry  -174.0 -174.0 

drenáž do toků  -1629.0 -1629.0 

přetok s PL (s. systém) 100.0 -9.0 91.0 

přetok s PL (j. systém) 110.0 -24.0 86.0 

 

SIMULACE TRANSIENTNÍHO PROUDĚNÍ PODZEMNÍ VODY V OBDOBÍ 2001 AŽ 2010 

Transientní (neustálená) modelová simulace proudění podzemní vody období hydrologických let 

2001-2010 je řešena v měsíčním kroku. Na vývoj úrovně hladiny podzemní vody má vliv především: 

velikost aktuální infiltrace, 

velikost aktuálního odběru podzemní vody, 

velikost kapacitních parametrů kolektoru, 

hloubka a poloha monitorovacího objektu. 

Vývoj odběrů podzemní vody v rajonu 4110 v simulovaném období je dokumentován na obr. 6-38. V 

hodnoceném regionu v období 2001 - 2010 pokračoval předchozí trend poklesu celkového odběru 

podzemní vody. 

 

 

Obrázek 6-38: Vývoj měsíčních hodnot průměrného úhrnného odběru v období hydrologických let 2000-2010 
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I  vzhledem  ke  skutečnosti,  že  Polická  pánev  přesahuje  na  území  Polské  republiky,  probíhá v 

hodnoceném území po desetiletí podrobný monitoring hladin podzemní vody a odtoku. Antropogenní 

ovlivnění struktury (zejména přeshraničních oblastí) je každoročně hodnoceno experty z ČR a PL. 

Výchozím podkladem pro zpracování transientní simulace byly údaje hydrologického modelu - 

konkrétně měsíční velikosti srážkové dotace do podzemních vod (složka RC). Relativní údaje RC 

byly využity pro stanovení počátečních hodnot modelové infiltrace v jednotlivých měsících 

simulovaného období. Hodnoty modelové efektivní měsíční infiltrace byly následně předmětem 

kalibrace podle kritéria optimalizace shody simulovaného vývoje hladin a hladin ve zvolených 

vrtech. Jako kalibrační pro stanovení infiltrace v zájmové struktuře byl vybrán objekt V-20 Janovice 

(měřený ČHMÚ v oblasti severního zvodněného systému) a vrt V-16 Machov (měřený ČHMÚ v 

oblasti jižního zvodněného systému). Důraz byl kladen zejména na simulaci trendu vývoje hladin 

podzemní vody. 

 

 

Obrázek 6-39: Porovnání měřené a modelové hladiny podzemní vody (transientní simulace) vrt V-20 Janovice 

 

Modelová shoda vývoje hladiny podzemní vody  v oblasti vrtu V-20 je optimální: 

absolutní úrovni hladiny (výsledek stacionární simulace), 

trendech vývoje hladiny (model postihuje období prázdnění a doplňování struktury), 

amplitudě kolísání ročních cyklů (odpovídá velikosti doplňování zásob podzemní vody), 

víceletém chodu úrovně hladiny podzemní vody (je úměrný víceletým změnám zásoby 

podzemní vody). 
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Obrázek 6-40: Porovnání měřené a modelové hladiny podzemní vody (transientní simulace) vrt V-16 Machov 

Kalibrace modelu zajistila přiměřenou plošnou shodu pozorovaných a modelových hladin. Shoda 

modelu  v  oblasti  vrtu  V-16  Machov  je  přiměřená.   

 

Obrázek 6-41: Modelová drenáž podzemní vody v modelovém území transientní simulace období hydrologických 

let 2001-2010 

Určitý  nesoulad  modelu  se  projevuje  pouze v absolutní úrovni modelové hladiny a ve velikosti 

amplitudy kolísání v některých letech. Cílem porovnání modelové drenáže s měřenými daty průtoků 

bylo analyzovat především shodu trendů simulovaného a naměřeného odtoku z povodí. Docílenou 

shodu lze považovat za kvalitní. Podmínkou je nízká hodnota volné storativity simulovaných hornin. 
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6.2.3. PROGNÓZNÍ MODELY PROUDĚNÍ PODZEMNÍ VODY 

Simulace průměrného hydrologického roku 

Transientní simulace průměrného hydrologického roku je založena na velikosti srážkové dotace 

podzemní vody stanovené jako aritmetický průměr měsíčních hodnot infiltrací odladěných v rámci 

transientního modelu pro období hydrologických let 2001 až 2010. Ve velikosti průměrných 

měsíčních dotací jsou tak zohledněny jak extrémy nadprůměrné infiltrace vlhkých let 2001 a 2010, 

tak i velmi nízké infiltrace v letech 2003 a 2004. Hodnoty efektivní infiltrace v ploše 

hydrogeologického rajonu 4110 (průměrný hydrologický rok) jsou dokumentovány v grafu na obr. 

6-42. Odpovídající hodnoty měsíční drenáže podzemní vody do říční sítě jsou v grafu na obr. 6-41. 

 

 

Obrázek 6-42: Doplňování přírodních zdrojů v HGR 4110 ze srážkové infiltrace v průměrném hydrologickém roce 

 

K největšímu doplnění zásob podzemní vody dochází v Polické pánvi v dubnu a květnu. Jarní 

srážky a infiltrace z tání sněhu nejsou spotřebovávány evapotranspirací. Mírně nadprůměrná 

infiltrace vychází i pro období leden - březen a také pro červen. 

Všechny ostatní měsíce mají dotaci podzemní vody podprůměrnou (relativní infiltrace menší než 1). 

Zejména v srpnu a v říjnu k infiltraci v hodnoceném desetiletí 2001 - 2010 téměř nedocházelo, 

naopak k větší, byť podprůměrné doplňování zásob podzemní vody, vychází v září a listopadu. 

Vypočtená drenáž podzemní vody do říční sítě Metuje vychází v rozmezí 1071 - 2707 l / s
 
a je 

poměrně rozkolísaná. Hlavní význam pro odvodnění struktury má zřejmě proudění po puklinových 

systémech. Při uplatnění výhradně průlinové propustnosti by změny podzemního odtoku byly 

podstatně menší. 

Maximální  podzemní  odtok  (drenáž  podzemní  vody)  byl  vypočten  pro  květen.  Průměrně a 

nadprůměrně vodné období v rámci průměrného hydrologického roku vychází na období březen - 

červenec. Podprůměrné období drenáže podzemní vody je vyhodnoceno v periodě srpen - únor. 

Minoritně velikost drenáže podzemní vody do říční sítě ovlivňuje kolísání velikosti odběrů v průběhu 
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kalendářního roku. V rámci modelové simulace průměrného hydrologického roku je uvažován po 

celou dobu konstantní odběr 200 l/s. 

 

 

Obrázek 6-43: Drenáž do povrchových toků v HGR 4110 v průměrném hydrologickém roce 

 

Variantní simulace vodohospodářského využití území 

Prezentována je modelová varianta hodnotící ovlivnění proudění ve struktuře při plošném zvýšení 

stávajících odběrů o 15 % (na 69 l/s
  
v severním a na 131 l/s

 
v jižním zvodněném systému; obrázky 

6-44 a 6-45). 

V jiných rajonech uplatňovaný koncept stanovení perspektivního odběru na základě výběru 

pětiletého maxima ročního odběru z období 2006 - 2010 nevede pro tuto strukturu k významnější 

změně odběrů oproti současnému stavu, protože odběry podzemní vody byly v  daném  období 

značně vyrovnané. Varianta vodohospodářského využití struktury při perspektivních odběrech proto 

není v této zprávě prezentována. 

V tabulce 6-14 je uvedena bilance nasimulované varianty plošného zvýšení odběrů. Celkově 

oproti roku 2010 byl odběr zvýšen na 200 l/s. 

 

Tabulka 6-14: Bilance varianty vodohospodářského využití území - nárůst odběru o 15% oproti roku 2010 

     ODBĚRY 2010+15% 

BILANCE HGR 4110 

přítoky 

[l/s] 

odtoky 

[l/s] 

suma  

[l/s] 

infiltrace ze srážek 1626.0  1626.0 

odběry  -200.0 -200.0 

drenáž do toků  -1602.0 -1602.0 

přetok s PL (s. systém) 100.0 -9.0 91.0 

přetok s PL (j. systém) 110.0 -24.0 86.0 

 

Vyvolané poklesy úrovně hladiny podzemí vody vlivem navýšení odběrů jsou marginální. To je 

způsobeno vhodnou pozicí jímacích vrtů v drenážních oblastech struktury. Výjimkou je oblast 
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Machovské studny v jižním zvodněném systému polické pánve. Namodelované změny úrovně hladiny 

v důsledku změn odběrů zadaných v rámci variant vodohospodářského využití struktury jsou 

modelem spíše nadhodnocovány. 

Z území polické pánve by v případě potřeby bylo možné zajistit významně větší množství vody 

pomocí navýšení odběrů, nebo vybudováním nových jímacích objektů. Tento závěr je podložen 

historicky maximálními odběry (309 l / s ) i výsledky modelového hodnocení. Detailní podmínky 

provozování těchto odběrů je možné specifikovat pouze s ohledem na detailní analýzu lokálních 

poměrů v místech odběrů. 
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Obrázek 6-44: Tlakové poměry 2.modelové vrstvy – kolektor A2 (rohovcové souvrství) 

režim proudění se zvýšenými odběry podzemní vody o 15% 
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Obrázek 6-45: Tlakové poměry 3.modelové vrstvy – kolektor A1T (psamitické souvrství + souvrství triasu) 

režim proudění se zvýšenými odběry podzemní vody o 15% 
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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 až 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.  

Jednotlivé kategorie upravitelnosti podzemní vody a případné úpravy ve smyslu této vyhlášky uvádí 

tabulka 7-1. Hodnoceny byly všechny složky dle vyhlášky č. 120/2011 Sb. 

 

Tabulka 7-1: Kategorie upravitelnosti dle vyhlášky č. 120/2011 Sb.  

Kategorie upravitelnosti Typy úprav 

A1 

Úprava surové vody s koncovou dezinfekcí pro odstranění sloučenin a prvků, které mohou mít 

vliv na její další použití a to zvláště snížení agresivity vůči materiálům rozvodného systému 

včetně domovních instalací (chemické nebo mechanické odkyselení), dále odstranění pachu a 

plynných složek provzdušňováním. Prostá filtrace pro odstranění nerozpuštěných látek a zvýšení 

jakosti. 

A2 

Surová voda vyžaduje jednodušší úpravu, např. koagulační filtraci, jednostupňové 

odželezňování, odmanganování nebo infiltraci, pomalou biologickou filtraci, úpravu v 

horninovém prostředí a to vše s koncovou dezinfekcí. Pro zlepšení vlastností je vhodná 

stabilizace vody. 

A3 

Úprava surové vody vyžaduje dvou či vícestupňovou úpravu čiřením, oxidací, odželezňováním 

a odmanganováním s koncovou dezinfekcí popř. jejich kombinaci. Mezi další vhodné procesy se 

řadí např. využívání ozónu, aktivního uhlí, pomocných flokulantů, flotace. Ekonomicky 

náročnější postupy technicky zdůvodněné (např. sorpce na speciálních materiálech, iontová 

výměna, membránové postupy) se použijí mimořádně. 

>A3 

Vodu této jakosti lze výjimečně odebírat pro výrobu pitné vody s udělením výjimky příslušným 

krajským úřadem. Pro úpravu na vodu pitnou se musí použít technologicky náročné postupy 

spočívající v kombinaci typů úprav uvedených pro kategorii A3, při čemž je nutné zajistit 

stabilní kvalitu vyráběné pitné vody podle vyhlášky č. 252/2004 Sb. Přednostním řešením v 

těchto případech je však eliminace příčin znečištění anebo vyhledání nového zdroje vody. 

 

V každém rajonu (regionu, oblasti) byly zkonstruovány účelové mapy pro každí jednotlivý 

významnější kolektor samostatně, plus pro přípovrchovou zónu. 

V rajonech základní vrstvy došlo k vyřazení vrtů s hloubkou menší než 10 m pro hodnocení 

jednotlivých kolektorů; tyto mělké vrty byly zařazeny do samostatně hodnocené skupiny připovrchové 

zóny (viz níže).  
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Údaje z pramenů byly zahrnuty vždy do konstrukce připovrchové zóny, a většinou zároveň do 

konstrukce map jednotlivých kolektorů - s výjimkou těch pramenů, které byly zařazeny do izolátoru či 

neznázorňovaného kolektoru. 

Pro konstrukci účelových map charakterizujících připovrchovou zónu (PPZ) byly použity analýzy 

podzemních vod z vrtů s hloubkou do 30 m a z pramenů bez ohledu na litologické rozdíly a kolektory. 

Do připovrchové zóny byly zařazeny i vrty s hloubkou menší než 10 m, které byly vyřazeny 

z hodnocení jednotlivých kolektorů. Smyslem bylo vytvořit připovrchovou zónu celého rajonu, nikoli 

pouze bilancovaného kolektoru.  

Analýzy podzemních vod z indikačních, monitorovacích a sanačních vrtů v oblasti starých 

ekologických zátěží nebyly zahrnuty do celkového hodnocení upravitelnosti podzemních vod. 

Posloužily však pro indikaci lokálního bodového znečištění, uvedeného v mapách připovrchové zóny. 

Znázorněny jsou sanační a indikační vrty obsahující podzemní vody kategorie A3 a vyšší, analýzy 

podzemních vod spadající do kategorie A1 a A2 byly považovány za sanované a následně byly 

použity pro vyhodnocení upravitelnosti. 

Z hodnocení upravitelnosti podzemních vod v bilancovaných rajonech byly vyřazeny všechny analýzy 

starší roku 1960. 

Počet relevantních analýz podzemní vody je uveden v kap. 4.4 Hydrochemie - Tabulka 4-16. 

 

Podzemní vody střední části bazálního kolektoru AT v polické pánvi patří do příznivých kategorií A1 

– A2, na severozápadním a jihovýchodním okraji stoupá kategorie upravitelnosti až na A3 díky 

zvýšeným obsahům Fe, Al a nízkému pH – což do určité míry koreluje s nízkou až velmi nízkou 

mineralizací a síranovými typy (viz obr. 4-37).  

Kolektor C v Polické pánvi spadá do nejpříznivější kategorie A1 s výjimkou několika vrtů kategorie 

A2 na sv. okraji pánve.  

Kolektor D Polické pánve patří též do příznivých kategoriií upravitelnosti - A1, místy díky nízkému 

pH do kategorie A2 – tato koreluje s velmi nízkou mineralizací a síranovými typy (viz obr. 4-41). 

V připovrchové zóně obecně převažuje kategorie A2. Rozsáhlá území nejlepší kategorie A1 se 

nacházejí ve střední části Polické pánve. U obce Machov stoupá upravitelnost až na nejhorší >A3, a to 

díky zvýšeným koncentracím železa.  

Znečištění je vázáno na okolí větších agolmerací (Police nad Metují, Teplice nad Metují). 
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Obrázek 7-1: Upravitelnost podzemní vody kolektoru A v HGR 4110 
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Obrázek 7-2: Upravitelnost podzemní vody kolektoru C v HGR 4110 
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Obrázek 7-3: Upravitelnost podzemní vody kolektoru D v HGR 4110 
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Obrázek 7-4: Upravitelnost podzemní vody přípovrchvé zóny v HGR 4110 včetně indikace znečištění 
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7.2. VÝVOJ KVALITY PODZEMNÍ VODY 

Pro analýzu chemismu podzemních vod byly využity data z GDbaze, které reprezentují časové řady 

základních chemických ukazatelů pro sledované vrty a prameny ČHMU. Jednalo se o čtyři časové 

řady vrtů (VP7016, VP7008, VP7017, VP7008) a jednu časovou řadu pramenu („U Vavřenů“). 

Rozmístění vrtů a pramenů s údaji o chemických ukazatelích je prezentováno níže na obr. 7-5. 

 

Obrázek 7-5: Lokalizace vrtů a pramenů s údaji o chemických ukazatelích (modře objekty s časovou řadou) 

Severní zvodnělý systém 

V severním zvodnělém systému se nachází vrt VP7007 se sledováním kvality podzemní vody ve dvou 

hloubkových úrovních, jedna představuje bazální křídový kolektor A a svrchní zvodeň reprezentovaná 

přípovrchovou zónou (otevřený úsek je v hloubkovém intervalu 30-121 m). Průběh základních 

chemických ukazatelů a jejich vykreslení v Piperově grafu je prezentováno níže. 
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Obrázek 7-6: Průběh hlavních chemických ukazatelů sledovaných ve vrtu VP0017 v svrchní zvodni. 

 
 

Obrázek 7-7: Rozložení min., max. a prům. hodnot základních chemických ukazatelů vrtu VP7017  

a jejich vykreslení v Piperově grafu vrtu VP7017 ve svrchní části 

 

Podzemní voda svrchní závodně je mírně mineralizovaná převážně Ca-SO4HCO3 typu. Podzemní 

vodu formuje vliv kyselých dešťů s vysokým obsahem vodíkových iontů, což způsobuje převahu 

síranů nad hydrogenkarbonáty. Velmi nízká pufrační schopnost horninového prostředí a krátký čas 

oběhu, na rozdíl od bazálních poloh, nepostačuje k neutralizaci kyselých srážkových vod. Tento typ 

podzemní vody je též charakteristický pro podzemní vodu kolektoru skalních měst (kolektor D) a 

kolektoru C. Časový průběh je silně závislý na hydrologickém režimu a kvalitě srážkových vod. 

Snižující se obsahy SO4 ve srážkových vodách se projevují i snížením obsahu SO4 ve vodách 

podzemních. 
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Obrázek 7-8: Průběh hlavních chemických ukazatelů sledovaných ve vrtu VP7017 v bazálním křídovém kolektoru 

 

 

Obrázek 7-9: Rozložení min., max. a prům. hodnot základních chemických ukazatelů vrtu VP7017 

a jejich vykreslení v Piperově grafu vrtu VP7017 bazálním křídovém kolektoru. 

 

Podzemní vody bazálních křídových kolektorů A1 a A2 dokumentuje časový průběh základních 

chemických ukazatelů ve vrtu VP7017. Podzemní voda je středně mineralizované Ca-HCO3 typ,u 

který ve vyšších partiích a na okrajích přechází až v Ca-HCO3SO4 typ. Analyzované chemické rozbory 
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reprezentují směs podzemní vody tvořené kolektory A1 a A2 a spodními partiemi kolektoru C. 

Podzemní vody vykazují stálé složení, nízký obsah dusičnanů (pod 10 mg/l), což svědčí o malé 

zranitelnosti kolektoru. Mírně se zvyšující obsahy základních ukazatelů ve vrtu korelují s nižšími 

odběry podzemní vody ze severního zvodnělého systému.  

 

Jižní zvodnělý systém - Metujský zvodnělý subsystém 

V metujském zvodnělém subsystému se nachází dva vrty a jeden pramen s časovým sledováním 

kvality podzemní vody. Vrt VP0011 se nachází v severovýchodní části subsystému a je vzorková ve 

dvou hloubkových úrovních, hlubší představuje bazální křídový kolektory A1 a A2 a svrchní část 

reprezentuje kolektor C. Vrt VP7008 se nachází v jihovýchodní části subsystému a reprezentuje 

bazální křídové kolektory A1 a A2. Pramen PP0021 se sledováním kvality vody je lokalizován 

v jihozápadní části subsystému a primárně odvodňuje kolektory A a C. Průběh základních chemických 

ukazatelů a jejich vykreslení v Piperově grafu je prezentováno níže. 

 

 

Obrázek 7-10: Průběh hlavních chemických ukazatelů sledovaných v pramenu PP0021 „U Vavřenů“ 
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Obrázek 7-11: Rozložení min., max. a prům. hodnot základních chemických ukazatelů pramene PP0021 

a jejich vykreslení v Piperově grafu sledovaného pramene PP0021. 

 

 

Obrázek 7-12: Průběh hlavních chemických ukazatelů sledovaných ve vrtu VP0011 bazálních kolektorů  
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Obrázek 7-13: Rozložení min., max. a prům. hodnot základních chemických ukazatelů vrtu VP0011 

a jejich vykreslení v Piperově grafu sledovaného vrtu VP0011 – bazální křídové kolektory. 

 

Obrázek 7-14: Rozložení min., max. a prům. hodnot základních chemických ukazatelů vrtu VP0011 

a jejich vykreslení v Piperově grafu sledovaného vrtu VP0011 – kolektor C 

 

 

Obrázek 7-15: Rozložení min., max. a prům. hodnot základních chemických ukazatelů vrtu VP011 

a jejich vykreslení v Piperově grafu sledovaného vrtu VP0011 – kolektor C. 
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Obrázek 7-16: Průběh hlavních chemických ukazatelů sledovaných ve vrtu VP7008 bazálních kolektorů  

  

Obrázek 7-17: Rozložení min., max. a prům.hodnot základních chemických ukazatelů vrtu VP7008 

a jejich vykreslení v Piperově grafu sledovaného vrtu VP7008 – bazální křídové kolektory 

 

Dle analýzy časových řad lze jasně odlišit podzemní vodu z bazálních křídových kolektorů a svrchní 

zvodně (kolektor C společně s přípovrchovou zónou).  

Podzemní voda z první zvodně je mírně mineralizovaná převážně Ca-HCO3 až Ca-HCO3-SO4 typu. 

Množství síranů ve vodě se nepřímo zvyšuje s dobou iterace podzemní vody a horninového prostředí. 
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Horninové prostředí kolektoru C je poměrně bohaté na hydrogenkarbonáty a jejich množství 

v podzemní vodě je přímo úměrné době iterace. Na severozápadním okraji subsystému je mineralizace 

menší a její variabilita závisí především na hydrologických podmínkách, směrem do středu 

subsystému se variabilita zmenšuje. 

Podzemní voda bazálních křídových sedimentů je průměrně mineralizovaná Ca-HCO3 typu 

s mineralizaci se zvyšující do středu subsystému. Podzemní voda vykazuje stálé složení s nízkým 

obsahem dusičnanů (pod 10 mg/l), což svědčí o malé zranitelnosti kolektoru. 

Analyzovaná  voda z pramene „U Vavřenů“ představuje směsný vzorek (kolektor A a C) 

s konstantním trendem. Chemické složení je konstantní, což potvrzuje myšlenku, že pramen „U 

Vavřenů“ drénuje převážně podzemní vodu kolektoru A, a chemické složení této vody nepodléhá 

sezónním vlivům včetně vydatnosti pramene. Vodu můžeme charakterizovat jako mírně 

mineralizovanou kalcium- hydrogenkarbonátového typu.  

 

Suchdolský zvodnělý subsystém 

V Suchdolském zvodnělém subsystému se nachází jeden vrt s časovým sledováním kvality podzemní 

vody. Vrt VP7016 se nachází v západní části subsystému a je vzorkován směsný vzorek 

z hloubkového intervalu 30 – 350 m. Průběh základních chemických ukazatelů a jejich vykreslení 

v Piperově grafu je prezentováno níže. 

 

 

Obrázek 7-18: Průběh hlavních chemických ukazatelů sledovaných ve vrtu VP7016  
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Obrázek 7-19: Rozložení min., max. a prům hodnot základních chemických ukazatelů vrtu VP7016 

a jejich vykreslení v Piperově grafu sledovaného vrtu VP7016 

 

Dle analýzy můžeme konstatovat, že sledovaná voda je středně mineralizovaná Ca-HCO3 typu. Dle 

analogie s vodou ostatních subsystémů můžeme říci, že se jedná především o podzemní vody 

bazálních křídových kolektorů s příměsí vody z kolektoru C. Časový průběh je stálý, bez sezónních 

změn.  
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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.  

HGR 4110 neobsahuje vybrané lokality, které byly identifikovány jako prioritní s cennými 

ekosystémy z hlediska jejich vazby na podzemní vodu. 

V HGR 4110 je evidováno celkem 17 MZCHÚ a 1 PO s vodními biotopy nebo s geologickým 

významem (viz obr. 8-1). Seznam maloplošných zvláště chráněných území, evropsky významných 

lokalit a ptačích oblastí je uveden i v tabulkách 8-1 až 8-3. 
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Tabulka 8-1: Seznam maloplošných zvláště chráněných území v HGR 4110 

OBJECTID KOD KAT NAZEV ROZL ROZL_BIOT PROCENTO ORGAN_OP 

31464 199 PR Křížová cesta 13.7 0.0 0.0 AOPK ČR 

31572 293 PR Ostaš 30.3 0.0 0.0 AOPK ČR 

31440 176 PP Kočičí skály 8.3 0.0 0.2 AOPK ČR 

34210 2401 NPR Adršpašsko-teplické skály 1712.0 40.8 2.4 AOPK ČR 

34211 2401 OP Adršpašsko-teplické skály 42.4 0.5 1.3 AOPK ČR 

34234 2422 PP Borek 4.7 0.0 0.0 AOPK ČR 

34242 2430 NPR Broumovské stěny 557.4 0.5 0.1 AOPK ČR 

34243 2430 OP Broumovské stěny 0.8 0.0 0.0 AOPK ČR 

34372 3413 OP Farní stráň 0.9 0.0 0.0 AOPK ČR 

34373 3413 PR Farní stráň 13.7 0.0 0.0 AOPK ČR 

34374 3414 OP Pískovcové sloupky 0.2 0.0 0.0 AOPK ČR 

34375 3414 PP Pískovcové sloupky 0.6 0.0 0.0 AOPK ČR 

34376 3415 OP Mořská transgrese 0.1 0.0 0.0 AOPK ČR 

34377 3415 PP Mořská transgrese 0.8 0.0 0.0 AOPK ČR 

34397 5318 OP Šafránová stráň 0.3 0.0 0.0 AOPK ČR 

34398 5318 PP Šafránová stráň 0.2 0.0 0.0 AOPK ČR 

34402 5325 NPP Polické stěny 685.7 0.8 0.1 AOPK ČR 

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. 

 

Tabulka 8-2: Evropsky významné lokality v HGR 4110 

KOD SITECODE KAT NAZEV ROZL BIOREG PO_VODNI PO_HABITAT PO_DRUH 

2895 CZ0520519 EVL 
Adršpašsko-teplické 

skály 
1715.7 c ano 

 7140, 8310, 

91D0, 9410 
  

2898 CZ0520518 EVL Broumovské stěny 1357.1 c ano  8310   

2920 CZ0523280 EVL Metuje a Dřevíč 46.2 c ano    1096 

5518 CZ0520507 EVL Kozínek 84.1 c       

5523 CZ0525002 EVL Řeřišný u Machova 4.2 c       

5524 CZ0520508 EVL Stárkovské bučiny 129.2 c       

5526 CZ0523014 EVL Vladivostok 22.1 c ano    1061 

SITECODE – mezinárodní kód EVL či PO používaný v rámci soustavy NATURA 2000  

BIOREG – biogeografická oblast: c = kontinentální, p = panonská 

PO – ptačí oblast  

PO_vodni – uvádí, zda je v dané EVL předmět ochrany vázaný na vodu  

PO_habitat – uvádí, které habitaty jsou předmětem ochrany EVL  

PO_druh – uvádí, které druhy jsou předmětem ochrany EVL či PO  

 

Tabulka 8-3: Ptačí oblasti v HGR 4110 

KOD SITECODE KAT NAZEV ROZL 

2307 CZ0521014 PO Broumovsko 9121.7 
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Obrázek 8-1: Vodní biotopy, maloplošná zvláště chráněná území (MZCHÚ), evropsky významné lokality (EVL) a 

ptačí oblasti (PO) v HGR 4110 

 

8.1. POPIS JEDNOTLIVÝCH CHRÁNĚNÝCH ÚZEMÍ 

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

v okolí výchozů kolektoru A nebo jeho podloží, z veřejně dostupných zdrojů uvedených u každé 

lokality. 
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ADRŠPAŠSKO-TEPLICKÉ SKÁLY 

Adršpašsko-teplické skály jsou evropsky proslulým pojmem, který je spojován s přírodovědně velmi 

významným fenoménem pseudokrasového reliéfu vytvořeného v kvádrových pískovcích. NPR a EVL 

s rozlohou 18 km
2
 představuje nejrozsáhlejší komplex svého druhu v Evropě. Rozsáhlé skalní plošiny, 

divoce členěné hřbety, kaňony, soutěsky a labyrinty skalních věží, spolu s lesními porosty, 

podhorskou a horskou květenou a zvířenou tvoří dohromady celek jedinečné přírodovědné i estetické 

hodnoty. Mezi zdejšími podzemními formami reliéfu vyniká suťová Teplická jeskyně, která je svou 

délkou 1065 m nejdelší pseudokrasovou jeskyní v České republice. 

 

 

Obrázek 8-2. Adršpašské skály u Pískovny  

(foto Jiří Spíšek, http://www.cittadella.cz) 

 

Adršpašsko-teplické skály leží v severní části Polické vrchoviny u města Teplice nad Metují. Jedná se 

o vystupující tabulovou plošinu výrazně porušenou tektonickými zlomy. Největší z nich je Skalský 

zlom procházející jižní částí území v JZ–SV směru. Celá plošina je mírně ukloněna od jihozápadu k 

severovýchodu, což udává i hlavní směr jejího odvodnění. Nejvyšším bodem plošiny je vrch Čáp 

(785,9 m n. m.) na okraji rezervace u osady Skály. Adršpašsko-teplické skály jsou proslulé množstvím 

majestátních skalních věží a stěn dosahujících výšky až 80 m. 

Pískovcová plošina (téměř 30 km
2
) je tvořena mírně prohnutou vrstvou kvádrových pískovců o 

mocnosti kolem 100 m. Plošina je rozbrázděna hlubokými soutěskami a roklemi, z nichž je 

nejznámější kaňon Vlčího dolu - cca 7 km dlouhý. Kaňon, v kterém pramení řeka Metuje, rozděluje 

pískovcovou plošinu na dvě části - Adršpašské skály a Teplické skály. Geologické podloží 

Adršpašsko-teplických skal tvoří horniny svrchní křídy. Skalní město bylo vymodelováno 

v křemičitých kvádrových pískovcích středního turonu až coniacu, jejichž stáří se odhaduje na 89 mil. 

let. Mocné vrstvy pískovce zde vznikly sedimentací v mělkém křídovém moři. Sílu a převažující směr 

dávných mořských proudů je dnes možné odvodit podle tloušťky a sklonu jednotlivých vrstev 

http://www.cittadella.cz/
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pískovce, dobře patrných na některých skalních útvarech v podobě tzv. šikmého zvrstvení. Pískovce 

masívu Skály jsou od adršpašsko-teplických skal v tektonicky pokleslé kře. Pokles podle tzv. 

skalského zlomu, probíhajícího napříč polickou pánví, je odhadován v osní části pánve kolem 100m. 

Díky takto dynamickému reliéfu vykazují zdejší skalní města nejvýraznější teplotní inverzi ze všech 

skalních měst ČR. Vlhké a chladné mikroklima kaňonů, soutěsek a jeskyní umožňuje výskyt 

glaciálních reliktů. Z přirozených lesních společenstev se v území dochovala mozaika reliktních borů, 

fragmenty podmáčených až rašelinných smrčin v inverzních plochách a zbytky převážně acidofilních 

bučin. Předmětem ochrany jsou i společenstva vysokostébelných niv v inverzních polohách skalních 

měst, kde se ojediněle dochoval i místní ekotyp roklinového smrku. Velmi bohatá je bryoflóra území. 

Dosud bylo na území národní přírodní rezervace nalezeno 261 druhů mechorostů, z toho 41 druhů je 

zařazených na Červeném seznamu mechorostů ČR. 

Ze zoologických pozoruhodností Adršpašsko-teplických skal je nutné zmínit pravidelné hnízdění 

sokola stěhovavého (Falco peregrinus), skalní kolonii kavky obecné (Corvus monedula) nebo tajemné 

glaciální relikty pseudokrasových jeskyní – např. pavouka Batyphantes eumenis nebo střevlíka 

Trechus striatulus, který byl zjištěn v části nově objeveného rozsáhlého systému rozsedlinových 

jeskyní v Teplických skalách. 

(http://www.ochranaprirody.cz, http://www.cittadella.cz, http://lokality.geology.cz) 

 

BOREK 

 

Obrázek 8-3. Pohled na PP Borek od jihu  

(foto Lycosa, CC BY-SA 3.0) 

 

Předmětem ochrany PP je geomorfologicky zajímavé území kvádrových pískovců Lysého vrchu s 

příkrou skalní stěnou a vysokým balvanitým osypem a na něj vázané fragmenty specifických 

http://www.ochranaprirody.cz/
http://www.cittadella.cz/
http://lokality.geology.cz/
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0
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společenstev – reliktních borů a vegetace silikátových skal a drolin. Přírodní památka leží na území 

ptačí oblasti Broumovsko. Hnízdění výra velkého a sokola stěhovavého, kteří jsou předmětem ochrany 

ptačí oblasti, zde nebylo zaznamenáno. 

Přírodní památka Borek je součástí skalnaté elevace Lysý vrch (611 m) severozápadně od Teplic nad 

Metují, vzniklé ze svrchněkřídových kvádrových pískovců, které jsou řazené do svrchního turonu až 

koniaku. Úzká dvouramenná kuesta ve směru SSV a JVV (tvaru široce rozevřeného V) dosahuje délky 

téměř 800 m. Je tvořena buď příkrým srázem, místy až kolmými stěnami nebo se rozpadá do dvou či 

několika stupňů. Místy se zde vytvořily i menší skalní věže oddělené od okraje strukturní plošiny 

Lysého vrchu. Různě členěné pískovcové skalní útvary lokálně kryté fragmenty reliktních borů s 

významnou podhorskou květenou a zvířenou představují celek značné přírodovědné i estetické 

hodnoty. Proto byla nejhodnotnější část Lysého vrchu (3,63 ha) v roce 1956 vyhlášena za státní 

přírodní rezervaci. 

Z hlediska regionálního členění náleží zájmové území pískovcových útvarů CHKO Broumovsko k 

Teplické, tj. severní části Polické vrchoviny, jež je součástí Broumovské vrchoviny. Z pískovců se 

formují mělké, lehké, hlinitopísčité až písčité půdy. Jde převážně o půdy s extrémním zrnitostním 

složením, mimořádně nepříznivým chemismem a velmi nízkým obsahem živin. Území je 

charakteristické výskytem fragmentu reliktních borů na vyvýšenině svrchněkřídových kvádrových 

pískovců.  

(Plán péče o přírodní památku Borek na období 2017 – 2026, AOPK ČR 2016, http://portal.gov.cz) 

 

BROUMOVSKÉ STĚNY 

 

Obrázek 8-4. Supí hnízdo v NPR Broumovské stěny   

(foto deněk Patzelt, http://www.cittadella.cz) 

 

http://portal.gov.cz/
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Hřbet Broumovských stěn je ve směru SZ-JV dlouhý asi 12 km, na severozápadě počínaje Honským 

sedlem (589 m n. m.), na jihovýchodě končí sedlem Machovský kříž (669 m n. m.). NPR a EVL 

Broumovské stěny tvoří přirozený předěl dvou důležitých celků - přírodní i historickou hranici mezi 

Polickem a samotnou Broumovskou kotlinou. Nejvyšším bodem Broumovských stěn je Božanovský 

Špičák (773 m n. m.) vystupující v jejich východní části. Typické jsou zaoblené skalní věže, balvanitá 

pole na plošinách.  Pro severovýchodní část je typická divoká modelace se strmými stěnami a 

hlubokými roklemi. Členitá morfologie podmiňuje i početný výskyt podzemních prostor jeskynního až 

propasťovitého charakteru. Je evidováno 26 podzemních lokalit. 

Skalní města jsou tvořeny hrubozrnnými arkózovými pískovci křídového stáří (jizerské souvrství, 

turon). Pískovce jsou tvořeny až z 88% křemenem, 4% živcem a 0.7% úlomky rul. Směr šikmého 

zvrstvení pískovců a jejich mineralogický obsah ukazuje, že zdrojovou oblastí pískovců byla oblast 

Sovích hor na V. až SV. (Klein 1961). Pískovce směrem k ose polické pánve rychle přecházejí do 

písčitých slínovců. Na přechodu mezi oběma faciemi se hojně nachází fosilní fauna (převážně 

břichonožci rodu Rhynchnella). 

V extrémních podmínkách kvádrových pískovců je půdní pokryv málo vyvinutý. Půdní typ lze 

většinou označit jako litozem neboli půdu nevyvinutou, tvořenou jen vrstvou mělkého humusovitého 

horizontu na skále. V místech, kde se na skalním povrchu vytvořily hlubší vrstvy půdy se jedná o 

podzol. Na zamokřených lokalitách pramenišť a podél potůčků se setáme s pseudeoglejemi. Na 

některých místech v roklích mezi skalami dochází k hromadění rašeliny, jejíž nejhlubší vrstvy se dle 

palinologických rozborů usadily v preboreálu a boreálu. Při přívalových deštích a jarních táních 

dochází mnohdy ke splachu písku z povrchu skal a turistických cest. 

Bylinné patro na kyselých stanovištích je zpravidla druhově chudé, tvoří je zejména metlička 

křivolaká (Avenella flexuosa), borůvka černá (Vaccinium myrtillus), brusinka obecná (Rhodococcum 

vitis-idaea), vřes obecný (Calluna vulgaris), na vlhčích místech třtina chloupkatá (Calamagrostis 

villosa). V roklích a na vlhkých balvanitých sutích se vyskytují čípek objímavý (Streptopus 

amplexifolius), plavuň pučivá (Lycopodium annotinum), vranec jedlový (Huperzia selago), kapraď 

podobná (Dryopteris expansa). Vzácný je mléčivec alpský (Cicerbita alpina). Pro květnaté bučiny 

jsou v území charakteristické kostřava lesní (Festuca altissima), bažanka vytrvalá (Mercurialis 

perennis), svízel vonný (Galium odoratum), pitulník horský (Galeobdolon montanum), ječmenka lesní 

(Hordelymus europaeus), řidčeji se vyskytují lilie zlatohlávek (Lilium martagon), kyčelnice devítilistá 

(Dentaria enneaphyllos) a kyčelnice cibulkonosná (Dentaria bulbifera). Na kamenitých svazích se 

vzácně objevuje kapradina laločnatá (Polystichum aculeatum) a v okolí pramenišť ostřice převislá 

(Carex pendula). Z mechorostů je nejzajímavější výskyt poměrně vzácné kratušky vlasovité 

(Brachydontium trichodes). Bohaté mechové patro je vyvinuto především v klenových bučinách na 

severovýchodních svazích. 

Broumovské stěny se rozkládají v jedlobukovém až smrkobukovém vegetačním stupni. Menší 

výraznost skalního fenoménu má za následek nižší zastoupení stanovišť reliktních borů a rovněž slabší 

výskyt rostlinných druhů provázejících inverzní polohy. Větší části území lze rekonstrukčně 

charakterizovat bučinami, acidofilními i květnatými. Zejména na severovýchodních prudkých svazích 

jsou místy zachovány klenové bučiny, v některých případech vysokého stáří a rázu přírodního lesa. Z 

keřů jsou významnější zimolez černý (Lonicera nigra), krušina olšová (Frangula alnus), lýkovec 

jedovatý (Daphne mezereum) a vzácně se vyskytující růže převislá (Rosa pendulina). 
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V celkové skladbě porostů dnes převládá (asi 80%) smrk ztepilý. Významně je zastoupena bříza, dále 

buk lesní, méně borovice lesní, javor klen a další listnáče, místy je vtroušena i jedle bělokorá. 

Introdukován byl modřín opadavý a v menší míře douglaska tisolistá. Návětrné hřebenové polohy a 

jihozápadní svahy postihly v osmdesátých letech 20. století kůrovcové kalamity vyvolané zvýšenými 

imisemi. Z půdoochranných důvodů byly rozsáhlé holiny zalesněny břízou. Nyní je zlepšována 

nepříznivá druhová skladba lesů v NPR i následky imisí výsadbami listnáčů i jedlí. 

Z 27 zjištěných druhů savců je možno jmenovat myšici temnopásou (Apodemus agrarius) a rejska 

horského (Sorex alpinus). V okolí Božanova je možno častěji se setkat plchy velkými (Glis glis) i s 

plšíky lískovými (Muscardinus avellanarius). Broumovské stěny jsou významnou lokalitou lovné 

zvěře, zvlášť jelení a černé. V hlubokých a těžko prostupných lesích nalézají ideální útočiště jezevec 

lesní (Meles meles) a liška obecná (Vulpes vulpes), dále i většina našich drobných šelem. 

I zde bezobratlí živočichové zaujímají velice významné místo. Na zachovalé porosty listnáčů, zejména 

buků je vázána celá řada druhů brouků, jako např. roháček bukový (Sinodendron cylindricum). Ze 

zajímavých nálezů je možno dále jmenovat velkého sekáče klepýtníka členěného (Ischyropsalis 

helwigii). V pískových osypech pod skalami lze často spatřit lapací jamky mravkolva obecného 

(Myrmeleon formicarius). Glaciální relikt pavouček (Bathyphantes eumenis) byl nalezen ve vlhkých 

roklích. Dochovaly se i pralesovité porosty, kde ve dřevě padlých kmenů žije horský plž vrásenka 

pomezní (Discus ruderatus), zatímco na vlhká úpatí pronikla karpatská vlahovka (Monachoides 

vicinus). 

Relativně menší návštěvnost území a tím i větší klid dávají příležitost k nerušenému rozmnožování 

některým náročnějším obratlovcům. Zejména tak ostražití ptáci, jakými jsou například sokol 

stěhovavý (Falco peregrinus), krkavec velký (Corvus corax) a výr velký (Bubo bubo), dále pak 

kulíšek nejmenší (Glaucidium passerinum) a sýc rousný (Aegolius funereus) nacházejí v zdejších 

skalách k životu potřebné podmínky. Pro toto území lze z významných živočichů ještě jmenovat 

například čolka horského (Triturus alpestris), mloka skvrnitého (Salamandra salamandra) a ještěrku 

živorodou (Lacerta vivipara). 

(http://www.cittadella.cz, http://lokality.geology.cz) 

 

FARNÍ STRÁŇ 

Přírodní rezervace Farní stráň se nachází v okrese Náchod, v katastrálním území Machov. Předmětem 

ochrany území jsou jedlové a klenové bučiny s typickou zvířenou a květenou. Dále jsou předmětem 

ochrany balvaniště a skalní výchozy se specifickými rostlinnými i živočišnými společenstvy. 

Geomorfologicky je lokalita situována na severní svahy stolové hory Bor. Je tvořena příkrou bukovou 

strání na západě a pozvolnějším svahem na východě. Osou lokality a zároveň dělítkem mezi 

svahovými stupni je drobná vodoteč. Východní část rezervace je součástí rozsáhlého 

hlinito‑pískovcového balvaniště při úpatí hory Bor. V západní části rezervace došlo na příkrém svahu 

vlivem eroze k odkrytí malých slínovcových skalních srubů. Jižní část lokality je tvořena stabilním 

sesuvem a kamenným mořem, které je již částečně zazemněno. 

http://www.cittadella.cz/
http://lokality.geology.cz/
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Obrázek 8-5 Studánka pod Borem v PR Faní stráň  

(foto mapy.cz) 

 

Farní stráň přísluší k nejsvrchnější části výplně vnitrosudetské pánve, tj. sedimenty svrchní křídy – 

slínovce a prachovce středního a svrchního turonu jizerského souvrství. Balvaniště je vytvořeno 

kameny a balvany různých velikostí, které jsou tvořeny středně až hrubě zrnitým pískovcem svrchního 

turonu až spodního coniaku teplického souvrství. Vzniklo přirozeným rozpadem skalních stěn při 

horní hraně Boru a jejich postupnou akumulací při jeho úpatí. 

(http://broumovsko.ochranaprirody.cz) 

 

KOČIČÍ SKÁLY 

Hlavním předmětem ochrany v přírodní památce je reliéf s geomorfologicky významnými útvary, 

vyvinutý na kvádrových pískovcích svrchní křídy, a přírodě blízký ekosystém borů se specifickými 

rostlinnými i živočišnými lesními a skalními společenstvy. 

Hlavním cílem péče je zachování geomorfologických útvarů a ekosystému reliktních borů s 

maximálním využitím přírodních autoregulačních procesů. Dalším cílem je postupná úprava části 

lesních porostů silněji ovlivněných činností člověka směrem k přirozené druhové skladbě a dosažení 

jejich optimální věkové a prostorové diferenciace. Současně je cílem zajištění optimálních podmínek 

pro hnízdění ohrožené avifauny. 

Účelem sledování hydrologických charakteristik na území bylo doplnění získávaných dat sledujících 

popis geomorfologických procesů komplexu Ostaše a Hejdy. Projekt byl zahájen na podzim roku 

1993, kontinuální měření probíhala do poloviny roku 1996, neúplná měření pak pokračovala až do léta 

2001, kdy byla měřidla z finančních a technických důvodů odstraněna. 

Na sedmi pozorovacích stanovištích byly zřízeny Thomsonovy měrné přelivy s osazenou latí pro 

pozorování výšky přepadového paprsku. Jednalo se o tyto stanice: Hejda-potok, Hejda-přepad 

vodojemu, Klučánka niva, Klučánka pramen, Peregrýn, Samaritánka, Borek. Na území přírodní 

http://broumovsko.ochranaprirody.cz/
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památky Kočičí skály se nachází pouze stanice Peregrýn. V přibližně 14 denním intervalu byl 

sledován aktuální průtok a teplota vody. Díky značně obtížnému zajištění soustavnosti a relevantnosti 

naměřených hodnot lze jejich zpracováním získat jen částečný náhled do hydrologických pochodů 

zájmového území, avšak i tento může být vodítkem k další výzkumné činnosti. 

 

 

Obrázek 8-6: Přírodní památka Kočičí skály  

(foto Jan Dostál, mapy.cz) 

 

(Plán péče o přírodní památku „Kočičí skály“ na období 2008-2022, Správa CHKO Broumovsko, 

http://broumovsko.ochranaprirody.cz) 

 

KOZÍNEK 

Údolí Metuje a Židovky mezi Velkými Petrovicemi, Bezděkovem nad Metují a Žabokrky. Lokalita 

EVL je složená z hlavního celku na pravobřežních svazích a dvou menších částí na svazích 

levobřežních. Zahrnuje zejména pravobřežní (ale částečně i levobřežní) svahy údolí Metuje v prostoru 

mezi Velkými Petrovicemi, Bezděkovem n. Metují a Žabokrky, navazující na jihozápadě na kuestu 

Polické pánve. Svahy údolí jsou hluboce zaříznuty do opukových plošin. Ve svazích jsou četné skalní 

výchozy (skalní sruby, defilé i skalní hřbítky, věže aj.). V severní části území u Velkých Petrovic je 

nad nárazovým (levým) břehem Metuje vytvořeno vysoké skalní defilé, erozně členěné až na 

jednotlivé skalní věže. Západněji se na pravobřeží nachází erozní rýha Dědek, která je tektonicky 

podmíněnou hlubokou a úzkou roklí. 

http://broumovsko.ochranaprirody.cz/
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Obrázek 8-7: U Kozínku - stěna opuštěného lomu u Petrovic 

 jemnozrnné vápnité pískovce až prachovce obsahující charakteristické konkrece vápenců bochníkovitého tvaru 

(foto Gürtlerová Pavla 2012 http://fotoarchiv.geology.cz) 

 

Geolologický podklad tvoří převážně křídové sedimenty - střední turon - jizerské souvrství (vápnité 

spongilitické prachovce, prachovité slínovce, prachovité pískovce, hlízy písčitých vápenců), spodní 

turon až svrchní cenoman - bělohorské souvrství (spongilitické prachovce a jemnozrnné pískovce s 

hlízami nebo polohami silicitů, prachovité glaukonitické pískovce), cenoman - perucko-korycanské 

souvrství (šedé vápnité prachovce, glaukonitické pískovce, jílovitoprachovité až hrubozrnné 

pískovce). Zastoupeny jsou rovněž fluviální a fluviodeluviální písčitohlinité až hlinitokamenité 

kvartérní sedimenty. Převládajícími půdními typy jsou hnědé půdy a pararendziny 

Lokalita je významná především hojným výskytem prioritního biotopu suťových lesů spolu s biotopy 

skalních výchozů a rovněž značnou rozlohou květnatých bučin. Z hlediska zastoupení jednotek L4 a 

S1.1 jde o nejvýznamnější lokalitu na Broumovsku. Dochované bučiny a suťové lesy jsou většinou v 

dobrém stavu. Značné však je i zastoupení smrkových kultur, starších i mladších. Kvalita svahových 

luk je celkově průměrná, ale dosti variabilní. Plochy dobře přístupné pro mechanizaci jsou sečené, ale 

někdy částečně narušené intenzivnějším využíváním v minulosti.  

(http://www.nature.cz, http://lokality.geology.cz) 

 

KŘÍŽOVÁ CESTA 

Předmětem ochrany PR je geomorfologicky cenné území v kvádrových pískovcích svrchní křídy s 

přírodovědně významnými formami pseudokrasového reliéfu, kryté přírodě blízkým lesním 

ekosystémem smrkového boru se specifickými rostlinnými i živočišnými lesními a skalními 

společenstvy. 

http://fotoarchiv.geology.cz/
http://www.nature.cz/
http://lokality.geology.cz/
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Obrázek 8-8: Křížová cesta na Křížovém vrchu  

(foto Jarda.Koutny, mapy.cz) 

 

Hlavním cílem péče (ochrany) je zachování unikátních geomorfologických útvarů a ekosystému 

reliktních borů s maximálním využitím přírodních autoregulačních procesů. Dalším cílem je postupná 

úprava části lesních porostů silněji ovlivněných činností člověka směrem k přirozené druhové skladbě 

a dosažení jejich optimální věkové a prostorové diferenciace. Cílem péče je také zlepšení stavu skalní 

vegetace poškozované horolezeckou činností, při současném umožnění provozování horolezectví na 

části území. S tím také souvisí cíl eliminace možných poškození geomorfologických útvarů. Současně 

je cílem i zachování optimálních podmínek pro hnízdění ohrožené avifauny. 

Skalní útvary jsou tvořeny kvádrovými křemennými, středně až hrubě zrnitými pískovci křídového 

stáří (teplické souvrství, turon - coniac). Geologická charakteristika je stejná jako u Adršpašsko-

teplických stěn, na které bezprostředně navazují. Charakteristickým rysem pískovců je jejich 

zvrstvení, z něhož převládá tzv. šikmé zvrstvení. V podloží kvádrových pískovců vystupují starší 

křídové sedimenty (spongilitické a vápnité jemnozrnné pískovce) jizerského souvrství (turon svrchní). 

 

METUJE A DŘEVÍČ 

Lokalitu EVL tvoří horní část toku řeky Metuje od soutoku s potokem Dřevíč na sever od města 

Hronov až po soutok se Zdoňovským potokem před obcí Adršpach, pravostranný přítok Metuje - 

potok Dřevíč s přítokem Jívkou. Protéká obcí Stárkov severně od Hronova a levostranný přítok Metuje 

– Zdoňovský potok. 

Geologické podloží tvoří svrchnokřídové pískovce a opuky. Střední tok Dřevíče protéká 

permokarbonskými sedimenty. Čtvrtohorní sedimenty doprovázejí toky v celé jejich délce. Sedimenty 

dna toků se střídají a podle zrnitosti jsou různorodé. Od kamenitých až balvanitých, přes hrubé a 

jemnější štěrky, písky i bahnité nánosy tvořené anorganickým i organickým materiálem. V křídových 
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sedimentech si zejména Metuje vyhloubila místy i hluboko zaříznutá údolí. Tato údolí jsou zčásti 

sevřená, ale převážně otevřená i s přechodem do volné otevřené krajiny. Všechny toky i jejich části 

jsou řazeny k podhorským potokům, podle staršího členění se jedná o pstruhové pásmo. Většinou se 

jedná o rychle tekoucí vodu s hloubkami toku od několika dm a většinou nepřesahující hranici 1 m 

hloubky. Toky dosud na některých místech přirozeně meandrují.    

 

 

Obrázek 8-9 Dřevíčská studánka  

(foto mapy.cz) 

 

Jedná se o toky, které mají ráz podhorského potoka a dosud místy polopřirozený charakter s členitým 

dnem i břehy. Na mnohakilometrové délce toků jsou různorodé břehové porosty - od plně zapojených 

dřevinných břehových porostů až po jednotlivě rostoucí stromy a keře na přilehlých mokřadních 

loukách. V předmětných tocích se sedimenty, životně důležité pro biologický vývoj a rozmnožování 

mihulí potočních (Lampetra planeri), vyskytují v dostatečné nabídce. Jedná se jak o jemné až bahnité 

sedimenty sloužící pro vývoj minoh, tak i o písčité a štěrkovité úseky sloužící ke tření dospělců.    

(http://www.nature.cz) 

 

MOŘSKÁ TRANSGRESE 

Předmětem ochrany území PP jsou geologické vrstvy, které dokládají svrchnokřídovou záplavu - 

transgresi moře přes sedimenty triasu, odkryté ve stěně bývalého lomu. Současně jsou předmětem 

ochrany rostlinná i živočišná společenstva přírodě blízkého lesa (zbytku bučiny) na suťovém svahu. 

Odkryv v navrhované PP Mořská transgrese je dokladem o zaplavení pevniny mořem a ukládání 

mladších svrchnokřídových vrstev na starší vrstvy triasu. 

http://www.nature.cz/
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Obrázek 8-10. Mořská transgrese -opuštěný lom u Bohdašína  

(foto Pavla Gürtlerová, http://fotoarchiv.geology.cz) 

 

Spodní část lomové stěny tvoří bělavé, místy nafialovělé, středně zrnité až hrubozrnné kaolinitické 

arkózovité pískovce, silně rozpadavé, místy s příměsí valounů. Pískovce náleží triasu, bohdašínskému 

souvrství. Přes tyto pískovce diskordantně transgreduje svrchní křída (korycanské vrstvy). Na bázi je 

20-30cm mocná poloha většinou středně zrnitých glaukonitických slepenců. V nadloží jsou středně 

zrnité a hrubozrnné křemenné masivní pískovce kvádrového typu s příměsí glaukonitu. Transgresní 

plocha je nerovná, s drobnými výmoly. Zřídka jsou v bazálních slepencích útržky erodovaných 

triasových pískovců z podloží. 

Hlavním cílem péče je zachování geologických vrstev s unikátní ukázkou mořské transgrese - 

nasedání mořských sedimentů svrchní křídy na suchozemské (fluviální) sedimenty triasu s výrazným 

rozhraním - příbojovou slepencovou vrstvou, odkrytých ve stěně bývalého lomu. Dalším cílem péče je 

zachování stávajícího geomorfologického tvaru přírodní památky zahrnující i skalní výchozy 

křídových pískovců a slínovců při jeho horní hraně, úžlabí s občasným potůčkem vyrážejícím z 

vrstevního pramene ve svahu a také podmáčenou plochu dna bývalého lomu. 

Cílem péče je také zachování ekosystému přírodě blízkého lesa (zbytku smíšené bučiny) na suťovém 

svahu nad lomem a výhledově optimalizace jeho druhové skladby a zvýšení věkové a prostorové 

diferenciace za současného umožnění přírodě blízkého lesnického hospodaření. Ve zbývající části 

lesního porostu na území přírodní památky je cílem péče umožnění standardního dokončení 

hospodářského cyklu a jeho přeměna na porost tvořený dřevinami přirozené druhové skladby. Cílem 

péče je také zachování příznivých podmínek pro výskyt obojživelníků na podmáčeném dně lomu. 

(http://broumovsko.ochranaprirody.cz, http://lokality.geology.cz) 

 

OSTAŠ 

Předmětem ochrany PR je geomorfologicky cenné území v kvádrových pískovcích svrchní křídy 

s přírodovědně významnými formami pískovcového reliéfu a zbytky přírodě blízkých ekosystémů se 

specifickými rostlinnými i živočišnými lesními a skalními společenstvy. 

http://fotoarchiv.geology.cz/
http://broumovsko.ochranaprirody.cz/
http://lokality.geology.cz/
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Obrázek 8-11. Čertovo auto na Ostaši  

(foto Marcin Szala, CC BY-SA 3.0) 

 

Osamocený pískovcový masív Ostaš (700 m. n. m.) vystupuje jako stolová hora, která je lemována 

strmými skalními stěnami o výšce až 40 m. Malé skalní město představuje labyrint pískovcových věží. 

V z. části plošiny je vybudována geolaboratoř Ostaš, kde je geodeticky sledována deformace skalních 

bloků.Ostaš spolu s Hejšovinou (Sczelinec) tvoří část satelitní výzkumné sítě. Na styku pískovcového 

masívu a nepropustného slínovcového podloží vyvěrá pramen Samaritánka. Níže vystupují pevné 

lavicovité vápence jizerského souvrství (turon). Vápence obsahují hojnou fosilní faunu jako amonity, 

mlže a plže. 

Cíl ochrany je zamezení nebo zmírnění nepříznivých vlivů působících na samovolné vývojové procesy 

v přirozených ekosystémech, tvořících předmět ochrany chráněného území. Zachování 

geomorfologických útvarů (skalní stěny, věže, balvaniště, rokle a jeskynní systémy, drobná 

morfologie), minimalizace ovlivnění přirozených geomorfologických procesů člověkem. Zachování 

hodnoty cenných geologických a geomorfologických útvarů musí být neoddělitelně spjato s ochranou 

a zlepšováním hodnoty na ně vázaných specifických nelesních i lesních ekosystémů. Zachování 

přírodě blízkých lesních porostů s maximálním využitím přirozených samovolných autoregulačních 

procesů. V pozměněných lesních porostech s nižším stupněm přirozenosti a nižším stupněm 

ekologické stability je cílem dosažení přírodě blízké druhové, věkové a prostorové struktury, 

zachování skalní vegetace. 

(http://lokality.geology.cz 

Plán péče o přírodní rezervaci Ostaš na období 2017 – 2026, AOPK ČR 2016, http://portal.gov.cz) 

 

http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0
http://lokality.geology.cz/
http://portal.gov.cz/
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PÍSKOVCOVÉ SLOUPKY 

 

Obrázek 8-12: Přírodní památka Pískovcové sloupky  

(Neobvyklé tvary zvětrávání a odnosu jemnozrnných vápnitých pískovců svrchnokřídového stáří. Vítek Jan 2014, 

http://fotoarchiv.geology.cz) 

 

Předmětem ochrany území PP jsou přírodními procesy vymodelované skalní sloupky tvaru 

přesýpacích hodin ve stěně umělého odkryvu, geomorfologicky pozoruhodný suťový svah se skalními 

výchozy a rostlinná i živočišná společenstva přírodě blízkého lesa a skal, včetně početné populace lilie 

zlatohlavé. Hlavním cílem ochrany je zachování skalních sloupků ve stěně umělého odkryvu. Cílem 

péče je také zachování ekosystému přírodě blízkého lesa na suťovém svahu se skalními výchozy nad 

lomem a výhledově optimalizace jeho druhové skladby a zvýšení věkové a prostorové diferenciace za 

současného umožnění přírodě blízkého lesnického hospodaření. 

Spodní část odkryvu při silnici je částečně zasucená. Nad touto polohou vystupují šedé, jemně 

spongilitické vápnité pískovce jizerského souvrství (svrchní turon) s polohami méně vápnitých 

pískovců. Vlivem zvětrávání se na kolmých puklinách vytvořily sloupky tvaru přesýpacích hodin až 

kuželek. Sloupky jsou vysoké 0,5 - 1,2 m. Mocnost vrstvy se sloupky kolísá od 50 do 70 cm. Nadloží 

tvoří jemnozrnné vápnité pískovce s četnými biogenními stopami po lezenímořských živočichů. Vznik 

těchto pozoruhodných mikroforem lze vysvětlit selektivním zvětráváním různě odolných poloh v 

pískovcích za spolupůsobení podzemní vody, kořenů rostlin atd. 

(http://broumovsko.ochranaprirody.cz, http://lokality.geology.cz) 

 

http://fotoarchiv.geology.cz/
http://broumovsko.ochranaprirody.cz/
http://lokality.geology.cz/
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POLICKÉ STĚNY 

 

Obrázek 8-13 Národní přírodní památka Polické stěny  

(foto Jarda.Koutny, mapy.cz) 

 

Hlavním důvodem ochrany NPP je uchování geomorfologicky vysoce zajímavého území kvádrových 

pískovců svrchní křídy a na ně vázaných fragmentů specifických přirozených a polopřirozených 

rostlinných a živočišných společenstev. Skalní reliéf ve výškovém rozpětí 440–740 m n. m. vykazuje 

pestrou škálu makro-, mezo-, a mikroforem povrchových pseudokrasových jevů a tvarů. Z 

povrchových tvarů oblast vyniká značným množstvím tzv. skalních hřibů. Významný je i výskyt 

podzemních forem reliéfu - pseudokrasových jeskyní. V poměrně rozsáhlých plochách vertikálního i 

horizontálního členění reliéfu se nacházejí skalní města až se 40 m převýšením jednotlivých skalních 

věží a pilířů. Díky taktodynamickému reliéfu vykazují zdejší skalní města výraznou teplotní inverzi. 

Vlhké a chladné mikroklima kaňonů, soutěsek a jeskyní umožňuje výskyt i glaciálních reliktů (někteří 

pavoukovci). Z přirozených lesních společenstev se v území dochovaly fragmenty původních 

smrkových borů, jedlových a klenových bučin, smrkových bučin a jedlin. 

Polické stěny tvoří SV. okraj polické pánve, směrem k Broumovu spadají příkrými skalními srázy 

NPR -Broumovské stěny, kdežto na opačnou stranu, na Policko, se svažují mírněji a jsou zde 

rozbrázděny hlubokými údolími, která zde vytvářejí menší skalní města. Nejznámějšími místy jsou 

Kovářova a Zaječí rokle, okolí Signálu, skalní hřiby na Slavném aj. Skalní města jsou tvořeny 

hrubozrnnými arkózovými pískovci křídového stáří (jizerské souvrství, turon). Pískovce jsou tvořeny 

až z 88% křemenem, 4% živcem a 0.7% úlomky rul. Směr šikmého zvrstvení pískovců a jejich 

mineralogický obsah ukazuje, že zdrojovou oblastí pískovců byla oblast Sovích hor na V. až SV. 

(Klein 1961). Pískovce směrem k ose polické pánve rychle přecházejí do písčitých slínovců. Na 

přechodu mezi oběma faciemi se hojně nachází fosilní fauna (převážně břichonožci rodu 

Rhynchnella). 

(Plán péče o NPP Polické stěny na období 2009–2015 - návrh na vyhlášení, Ekologická projekce s.r.o., 

http://broumovsko.ochranaprirody.cz,  

http://lokality.geology.cz) 

http://broumovsko.ochranaprirody.cz/
http://lokality.geology.cz/
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ŘEŘIŠNÝ U MACHOVA 

Osada Řeřišný a její okolí v údolí potoka Židovky, severovýchodně od obce Machov v okrese Náchod. 

Mělké údolí s komplexem pcháčových a svahových luk a menšími slatiništi orientované přibližně ve 

směru východ-západ, nadmořská výška zhruba v rozmezí 480-540 m n. m Geologické podloží EVL 

tvoří především kvartérní deluviální hlinitokamenité až balvanité sedimenty, dále spongilitické 

prachovce a jemnozrnné pískovce, místy až vápnité prachovce. 

Jedna z nejvýznamnějších lokalit nevápnitých slatinišť v CHKO Broumovsko z hlediska zastoupení 

ohrožených druhů rostlin. Významná koncentrace kvalitních ovsíkových a pcháčových luk. 

Reprezentativnost i zachovalost porostů je však místy snížena v důsledku neobhospodařování a 

eutrofizace. Na vysokou hodnotu slatinné části území ukazuje skutečnost, že příslušná parcela byla již 

ve 40. letech 20. století rezervací Svazu spolků pro okrašlování a ochranu domoviny. Lokalita 

srpnatky fermežové (Drepanocladus vernicosus).    

(http://www.nature.cz) 

 

STÁRKOVSKÉ BUČINY 

 

Obrázek 8-14: Stárkovské bučiny 

(foto http://bohemiaorientalis.cz/v-trpaslici-rokli/starkovske-buciny-img_4641) 

 

Svahy kuesty táhnoucí se v délce několika kilometrů nad Velkým Dřevíčem, Stárkovem a Studnicí u 

Jívky. Lokalita leží v jihozápadní části Polické vrchoviny, jež je součástí Broumovské vrchoviny. 

Nadmořská výška: 398-677 m. Území EVL má protáhlý tvar podmíněný reliéfem - vnitřní kuesta 

Polické pánve. Táhlé pásmo příkrých vnějších svahů kuesty je načleněno tektonicky i erozně na 

několik částí. Morfologii příkrých svahů zvýrazňuje často i hustá frekvence skalních srubů. 

http://www.nature.cz/
http://bohemiaorientalis.cz/v-trpaslici-rokli/starkovske-buciny-img_4641
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Gravitačním odsedáním svahu vznikají i rozsáhlé a hluboké skalní rozsedliny, z nichž nejvýznamnější 

je tzv. Trpasličí rokle u Vysokého kamene nad Stárkovem. Svahoviny tvoří netříděné zvětraliny 

slínovců včetně příkrých kamenných proudů.  

Geologický podklad tvoří turonské sedimenty jizerského souvrství - střední až svrchní turon (vápnité 

spongilitické prachovce, prachovité pískovce, prachovité slínovce, hlízy vápenců), střední až spodní 

turon - slínovce a prachovité slínovce nejnižší části jizerského souvrství a svrchní části bělohorského 

souvrství. Převládajícími půdními typy jsou hnědé půdy, pararendziny a illimerizované půdy 

Plošně nejvýznamnější je zde výskyt květnatých bučin, jeden z nejrozsáhlejších v CHKO 

Broumovsko. Lokalita je významná i zastoupením suťových lesů a štěrkovou vegetací vápnitých skal 

a drolin. Dochované bučiny a suťové lesy mají různou kvalitu, od velmi kvalitních starých porostů 

(nejkvalitnější stará, věkově diferencovaná bučina se nachází v blízkosti Vysokého kamene) až po 

smíšené porosty listnáčů a smrku. Poměrně značné však je i zastoupení smrkových kultur - většinou 

jde o starší skupiny, v nichž bývá přítomno významné zmlazení listnáčů. Z fytogeografického hlediska 

je v území významný výskyt skalníku celokrajného (Cotoneaster integerrimus), kostřavy sivé 

(Festuca pallens), tolity lékařské (Vincetoxicum hirundinaria). Svahové ovsíkové louky mají střední 

kvalitu, ale v některých případech degradují v důsledku nedostatečné (nebo žádné) údržby, popř. 

zarůstají křovinami a náletovými dřevinami.    

(http://www.nature.cz) 

 

ŠAFRÁNOVÁ STRÁŇ 

 

Obrázek 8-15 Kvetoucí šafrán  

(foto Správa CHKO Broumovsko) 

 

Přírodní památka Šafránová stráň se nachází v Polické pánvi v Broumovské vrchovině, v nadmořské 

výšce cca 560 m. Jde o severovýchodní svah nad silnicí z obce Suchý Důl k osadě Slavný. Střední část 

svahu je strmější než úseky při horním a dolním okraji lokality. Geomorfologicky je lokalita řazena do 

http://www.nature.cz/


Rebilance zásob podzemních vod                                                         ID EIS 10051606-SFŽP 

178 

 

 

podcelku Polické vrchoviny (IVB-1B) a okrsku Broumovské stěny (IVB-1B-b). Z hlediska nižších 

geomorfologických jednotek leží přírodní památka v podokrsku Supí hřbet (IVB.1B-b2). 

Geologický podklad tvoří sedimenty středního turonu (jizerské souvrství). Jedná se o prachovito – 

slínovcové souvrství (opuky), které obsahuje kulovité konkrece. Vápnité prachovce mají jemně 

zrnitou strukturu a běžně se v nich objevují karbonátové schránky mikrofosolií a makrofosílií. Textura 

je neuspořádaná. 

Předmětem ochrany je populace silně ohroženého druhu šafránu bělokvětého (Crocusalbiflorus Kit.)  

na druhově bohaté svahové louce. Cílem ochrany je zachování biotopu druhově bohaté louky a 

udržení, resp. zvýšení početnosti populace šafránu bělokvětého. 

(Plán péče o přírodní památku Šafránová stráň na období 2009–2018, AOPK ČR, Správa CHKO Broumovsko, 

http://broumovsko.ochranaprirody.cz, 

 

VLADIVOSTOK 

Lokalita EVL se nachází pod vrchem Bor, jižně do obce Machov v okrese Náchod. Převážná část 

území Vladivostoku se rozkládá na západní straně podokrsku Bučina. Jeho menší část se rozkládá v 

podokrsku Bor. Podokrsky jsou součástí okrsku Stolová hora, který do Čech zasahuje jižně od 

Machova. Lokalita zahrnuje převážně svahové polohy při severním úpatí vrchu Bor. Převládají svahy 

se severní, popř. východní či západní expozicí. V mělkém údolí zvaném "V dolečku" v západní části 

lokality jsou místy vytvořeny poměrně příkré, krátké svahy. Nadmořská výška: 472-545 m. Převážně 

odlesněné území - komplex luk v mozaice s rozptýlenou zelení, navazující na lesnaté svahy Boru. 

Reliéf území Vladivostoku je tvořen sv. částí elevace Bučina a údolím Vladivostok, které probíhá ve 

směru S-J a je otevřeno na sever. Údolím protéká potok Brlenka, který z vyšších poloh Boru přináší 

nivní písky a jíly. Podložím celého území jsou horniny svrchní křídy - slínovce a prachovce středního 

turonu i slínovce spodního turonu a cenomanu, které je překryto různě mocnou kamenitopísčitou 

půdou. Erozí a sufozí je toto území narušeno do forem výrazných terénních stupňů. Zastoupeny jsou 

hnědé půdy, hnědé pelosoly, illimerizované půdy, gleje 

Na všech plochách dochována vyšší druhová pestrost rostlin i bezobratlých živočichů. Obecně 

významné území pro výskyt motýlů. Louky jsou většinou v poměrně dobrém stavu, i když jejich 

zachovalost kolísá (některé partie byly v minulosti narušeny hnojením). Výskytem ohrožených druhů 

je území značně regionálně významné.    

(http://www.nature.cz) 

 

BROUMOVSKO 

Ptačí oblast Broumovsko zaujímá středovou část stejnojmenné Chráněné krajinné oblasti na ploše 

9121,7 ha a probíhá po linii SZ – JV, na délku měří 23 km a v nejširším místě má 6,5 km. Území se 

nachází v Královehradeckém kraji mezi obcí Machov, státní hranicí s Polskem a obcí Božanov na 

jihovýchodě, mezi Policí nad Metují, Teplicemi nad Metují a Křinicemi ve střední části, až po obce 

Vernéřovice a Adršpach na severozápadě. Jejími jádry jsou území s pestrým skalním reliéfem a 

bohatým členěním – rozsáhlá plošina Adršpašsko-teplických skal s navazujícím Křížovým vrchem a 

http://broumovsko.ochranaprirody.cz/
http://www.nature.cz/
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Borkem, hora Ostaš s přilehlou Hejdou, úzký hřbet Broumovských stěn s Vernéřovickou strání a 

masív Boru. Tyto celky byly vzájemně propojeny koridory otevřené krajiny, jenž splňují nároky 

předmětných druhů na získávání potravy, odpočinek a migraci. Na území ptačí oblasti rostou staré 

jehličnaté i listnaté lesy, dále jsou zde zastoupeny suťové listnaté a smíšené lesy na prudkých okrajích 

kuest a reliktní bory. Celkem 27 % rozlohy ptačí oblasti (2462,05 ha) leží v šesti maloplošných zvláště 

chráněných území, z nichž nejvýznamnější jsou NPR Adršpašsko-teplické skály (1771,84 ha) a NPR 

Broumovské stěny (638,08 ha). 

 

 

Obrázek 8-16 Sokol stěhovavý.  

(foto archiv VČPČSO, http://www.vcpcso.cz) 

 

Charakteristickým biotopem zdejší ptačí oblasti jsou těžko přístupné skalní stěny a soustavy věží, 

protkané hlubokými roklemi a plošinami, v kterých hnízdí i dva druhy, jenž se staly předmětem 

ochrany – výr velký (Bubo bubo) a sokol stěhovavý (Falco peregrinus). Dalšími význačnými druhy 

tohoto typu biotopu jsou krkavec velký (Corvus corax), kavka obecná (Corvus monedula), poštolka 

obecná (Falco tinnunculus), rehek zahradní (Phoenicurus phoenicurus), lejsek šedý (Muscicapa 

striata) a další. Kavka obecná obsadila v roce 2006 dvě nová hnízdní stanoviště v PP Kočičí skály a 

NPR Adršpasko-teplické skály. Po dvaceti letech byl druh také opětovně pozorován ve starém 

bukovém porostu pod Strážnou horou v Broumovských stěnách. V zimě do skal velmi vzácně zaletuje 

i zedníček skalní (Tichodroma muraria). 

Ve zbytcích bukových porostů hnízdí čáp černý (Ciconia nigra), holub doupňák (Columba oenas), 

datel černý (Dryocopus martius), lejsek malý (Ficedula parva) a sýc rousný (Aegolius funereus), který 

však dává přednost menším bučinám ve starých jehličnatých porostech. V místech, kde smrkové 

porosty a bory plošin mají etážovitý charakter, se vyskytuje kulíšek nejmenší (Glaucidium 

http://www.vcpcso.cz/
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passerinum). Ve starších smíšených porostech pravidelně hnízdí včelojed lesní (Pernis apivorus) a 

jestřáb lesní (Accipiter gentilis), naopak zapojené porosty mladších smrčin jsou domovem krahujce 

obecného (Accipiter nisus). Na okrajích rozsáhlých lesních celků s výskytem vran šedých (Corvus 

corone) řídce hnízdí i ostříž lesní (Falco subbuteo). V jihovýchodní části oblasti byl opětovně 

pozorován vzácný jeřábek lesní (Bonasa bonasia). 

Na otevřených nesečených plochách se zdržuje chřástal polní (Crex crex), křepelka polní (Coturnix 

coturnix), moták pochop (Circus aeroginosus), moták lužní (Circus pygargus) a za potravou sem 

zaletuje čáp bílý (Ciconia ciconia). V hnízdním období roku 2006 dochází k nárůstu frekvence 

pozorování u kriticky ohroženého luňáka červeného (Milvus milvus). V období migrací jsou zde 

častými hosty moták pilich (Circus cyaneus) a káně rousná (Buteo lagopus). 

(http://www.biomonitoring.cz) 

 

http://www.biomonitoring.cz/
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9. STŘETY ZÁJMU  

STŘETY ZÁJMU – TĚŽBA SUROVIN 

Celé zájmové území HGR 4110 je v CHKO Broumovsko, ekonomicky se jedná o velmi slabý region 

s velice omezeným výskyten surovin, především nevyhrazenýh. 

Adršpach – severozápadní část hydrogeologického rajonu 

Dolní Adršpach – ukončena povrchová těžba písku sklářských a slévárenských (pískovna u skalního 

města, ID 5186400). Horní Adršpach – do jižní části tohoto k.ú. zasahuje výhradního ložiska 

Radvanice, dřívější hlubinná těžba – Důl Kateřina (radioaktivní suroviny ID 3075100 a černé uhlí ID 

07510001)  

 

 

Obrázek 9-1: Vymezení ložisek v k.ú. Horní Adršpach 

 

Jívka, Stárkov – západní část hydrogeologického rajonu 

Na území obcí je evidováno několik ložisek nerostných surovin 

 Chráněné ložiskové území Rtyně – černé uhlí, ID 07493700 

 Ložisko výhradní plocha Rtyně – Svatoňovické sloje  – černé uhlí a radioaktivní suroviny, 

dřívější hlubinná těžba, ID 3074937 

 Ložisko výhradní plocha Rtyně – Žacléřské sloje  – černé uhlí, dřívější hlubinná těžba, ID 

3074938 

 Zrušené ložisko Horní Vernéřovice – Jívka – měděná ruda, ID 5186700 

 Ostatní prognózované zdroje Jívka – fluorit-barytová surovina, ID 9063600 

 Schválené prognózní zdroje vyhrazených nerostů – Malé Svatoňovice – uhlí černé, dosud 

netěženo, ID 9072600 
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Obrázek 9-2: Vymezení ložisek v obci Jívka a Stárkov 

Bezděkov – jižní část hydrogeologického rajonu 

Na území obce je evidováno chráněné ložiskové území Bezděkov – stavební kámen (vápenec), dřívější 

povrchová těžba ID 02280000. 

 

 

Obrázek 9-3: Vymezení ložiska v obci Bezděkov 

 

Z výše prezentovaného je zřejmé, že v současné době neprobíhá v zájmovém území intenzivní těžba. 

Lokalita je ve své JV části bohatá na ložiska především černého uhlí. Při zahájení těžby černého uhlí 

hlubinnou těžbou by mohlo dojít k negativnímu ovlivnění zdroje podzemních vod, v současné době se 

neuvažuje a zahájení těžby.  
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STŘETY ZÁJMU – ZDROJE ZNEČIŠTĚNÍ – STARÉ EVIDOVANÉ ZÁTĚŽE 

Dolní Adršpach - Adršpach  v lomu (ID 5001) - skládka tuhého komunálního odpadu, doposud bez 

analýzy rizik a zjištěné kontaminace. Skládka vznikla jako divoká navážením jakýchkoliv odpadů. Pro 

skládkování byl využit vytěžený prostor stěnového kamenolomu (pravděpodobně se těžily 

silicifikované slínité prachovce až pískovce středního turonu jako stavební kámen). Skládka se nachází 

v k.ú. Dolní Adršpach, na parcelách č. 4882,484/1,491,504/1 a 504/3. Zdroj pitné vody není 

v blízkosti do 2 km. 

Jetřichov - Pasa (ID 5919001) – skládka tuhého komunálního odpadu, pro danou lokalitu je 

zpracována analýza rizik a zahájena sanace. Lokalita leží na jih od silnice mezi Náchodem a 

Broumovem, asi 5km západně od Broumova. Leží na SV prudce spadajícím svahu pohoří táhnoucího 

se od severozápadu k jihovýchodu. Po provedené rekultivaci obou skládek bylo území začleněno do 

původního lesa. O jiném využití území se neuvažuje. V roce 2008 bylo zjištěno nové ohnisko 

kontaminace severně od skládek v oblasti vrtů PAI-24 a PAI-25A. V podzemních vodám zjištěna 

kontaminace ClU, pesticidy Zdroj pitné vody není v blízkosti do 2 km. Nově provedené průzkumné a 

sanační práce na lokalitě však prokázaly i významný odtok podzemní vody od skládek SZ směrem, tj. 

k polické pánvi. 

Dolní Teplice – Skládky u cesty (ID 16639001) - skládka tuhého komunálního odpadu, doposud bez 

analýzy rizik a zjištěné kontaminace. Skládka zaujímá dolní část údolí Bohdašínského potoka v celé 

šířce po obou stranách potoka. Skládka TKO se nachází na pozemku p.č.238/1 v k.ú. Dolní Teplice. 

Skládka TKO využívá kapacitu dolní části údolí Bohdašínského potoka po obou stranách toku. V r. 

1976 byl potok zatrubněn. Mocnost uložených odpadů odpovídá původní morfologii terénu 2 – 5 m, 

rozloha skládky je 7 200m
2
, uloženo je cca 21 600 m

3
 odpadů. 

Velká Ledhuje - ČEZ Distribuce, a.s. Police nad Metují (ID 12532001) – lokalita bez zpracování 

analýzy rizik, realizován podrobný průzkum, kontaminace území nezjištěna. Areál rozvodny Police 

nad Metují se nachází přibližně 100 m jižně od obce při levé straně silnice Police nad Metují-Bělý. 

Zájmová lokalita je součástí 2. stupně ochranného pásma vodních zdrojů jižně od Poličky (Na Hartě), 

situovaných cca 300 m na jihozápad. Jejich ochranné pásmo 1. stupně prochází přibližně první desítky 

m jihozápadně od zájmové lokality (přes silnici a zatrubněný potok) a kopíruje přibližně linii místní 

zatrubněné vodoteče. 

V zájmovém území není evidován žádný nový zdroj znečištění, je třeba věnovat zvýšenou pozornost 

obecně uzavřeným skládkám, které byly dříve v každé obci. V zájmovém území v kontaktu s Polickou 

pánví je nutné sledovat vývoj znečištění Jetřichov – Pasa. 

 

STŘETY ZÁJMU – ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE 

Celé zájmové území je v CHKO Broumovsko, ekonomicky se jedná o velmi slabý region s vysokou 

nezaměstnaností. V zájmovém území není dle dostupných informací plánovaná zásadní výstavba. 

Region je využíván pro rekreační účely především v letní sezóně, a k tomuto účelu jsou uzpůsobeny i 

územní plány obcí. Průmyslové plochy jsou stabilizované a není plánován žádný rozvoj.  

Celé zájmové území je ochranné pásmo vodního zdroje.  
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STŘETY ZÁJMU – NAKLÁDÁNÍ S ODPADY 

Dalším rizika pro zhoršení kvality jsou zařízení, v nichž je nakládáno s odpady (především 

nebezpečnými).  

V zájmovém území jsou registrována tato zařízení k nakládání s nebezpečnými odpady: 

 Teplice nad Metují, Police nad Metují – zajištěný sběrný dvůr (krytá hala, odpady jsou 

umístěny ve sběrných nádobách a vanách), kde dochází pouze ke sběru odpadů ostatních i 

nebezpečných. 

 Velké Petrovice, Police nad Metují se nachází sběrny ostatních odpadů.  

V regionu se nachází několik zařízení pro nakládání s „ostatními“ odpady především zemina a kamení 

sloužící k terénním úpravám. Všechny výše uvedená zařízení mají platná povolení z hlediska zákona 

č. 185/2001 Sb., zákona odpadech, jsou řádně kontrolována a zajištěna. Zařízení mají omezenou 

platnost provozu. Jetřichov – sběr a demontáž autovraků a sběr ostatních a nebezpečných odpadů 

(detergentů), lokalizováno mimo Polickou pánev.  

V dané oblasti není provozováno žádné zařízení, které by mohlo ohrožovat kvalitu a kvantitu 

podzemních vod v polické pánvi. 

 

STŘETY ZÁJMU – ZPŮSOB LIKVIDACE ODPADNÍCH VOD 

V celém zájmovém území bylo provedeno vyhodnocení způsobu likvidace odpadních vod i z místních 

částí. Stručné shrnutí – viz Tabulka 9-1. 

Adršpach 

Horní Adršpach 

V Horním Adršpachu je vybudována centrální ČOV, po přečištění jsou odpadní vody vypouštěny do 

Adršpašského potoka (č.h.p. 1-01-03-002). ČOV je v majetku Obce Adršpach, provozována je 

společností Vodovody a kanalizace Náchod, a.s. 

Dolní Adršpach 

V Dolním Adršpachu není vybudována centrální ČOV. Odpadní vody jsou odváděny do septiků s 

odtokem do povrchových vod a do bezodtokých jímek. V Dolním Adršpachu je navržena oddílná 

splašková kanalizace, která bude ukončená mechanicko - biologickou ČOV. Odtok z ČOV bude 

zaústěn do Metuje. 

Jívka 

Hodkovice a Janovice 

Místní části Janovice, Hodkovice nemají v současnosti vybudovaný systém veřejné kanalizace ani 

ČOV. Likvidace odpadních vod z této lokality bude i nadále řešena individuálním způsobem s 

využitím domovních mikročistíren a žump. Recipient je tok Dříveč. 

Horní Vernéřovice a Dolní Vernéřovice 

Místní části Horní a Dolní Vernéřovice nemají v současnosti vybudovaný celoplošný systém veřejné 

kanalizace. Horní Vernéřovice mají u bytových domů oddílnou splaškovou kanalizaci svedenou do 
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štěrbinové nádrže. Ve výhledu je v Horních Vernéřovicích plán vybudovat s využitím stávajících 

splaškových sběračů splaškovou kanalizaci s čistírnou odpadních vod. Zbylou část Horních 

Vernéřovic a Dolní Vernéřovice řešit individuálně v domovních ČOV. 

Jívka 

Obec Jívka nemá v současnosti vybudovaný systém veřejné kanalizace ani ČOV. Recipient je vodní 

tok Jívka. Likvidace odpadních vod z této lokality bude i nadále řešena individuálním způsobem s 

využitím domovních mikročistíren a žump. 

Studnice 

Místní část nemá v současnosti vybudovaný systém veřejné kanalizace ani ČOV. Likvidace odpadních 

vod z této lokality bude i nadále řešena individuálním způsobem s využitím domovních mikročistíren 

a žump. Recipientem je místní tok. 

Teplice nad Metují 

Teplice nad Metují mají vybudovanou gravitační oddílnou splaškovou kanalizaci, která je zakončena 

na ČOV. Vyčištěné odpadní vody jsou vypouštěny do Metuje (č.h.p. 1-01-03-011). Vlastníkem a 

provozovatelem kanalizace je společnost Vodovody a kanalizace Náchod, a.s.  

Ostatní obyvatelé likvidují odpadní vody v DČOV (30 obyvatel a 22 rekreantů) a bezodtokých 

jímkách.  

Horní Teplice a Lachov 

Je plánována výstavba kanalizace pro lokalitu Horní Teplice, pro Lachov se s výstavbou kanalizace 

nepočítá. 

Bohdašín, Javor a Dědov, Nový Dvůr, Skály 

Individuální způsoby nakládání a likvidace odpadních vod. 

Střemenské Podhradí 

Mají vybudovanou jednotnou kanalizaci. Kanalizace je zaústěna na ČOV Střemenské Podhradí, 

vlastníkem je Město Teplice nad Metují, provozovatelem společnost Vodovody a kanalizace Náchod, 

a.s. Vyčištěné odpadní vody jsou vypouštěny do Metuje. 

Zdoňov 

Ve Zdoňově není vybudovaná soustavná kanalizační síť. Využívá se zde systémů příkopů, struh a 

propustků. Je navržena lokální biologická ČOV. Nenapojení obyvatelé budou likvidovat odpadní vodu 

individuálně na rekonstruovaných stávajících nepropustných jímkách na vyvážení. Nenapojení 

obyvatelé budou likvidovat odpadní vodu individuálně na rekonstruovaných stávajících nepropustných 

jímkách na vyvážení. 

Březová (součást Meziměstí) 

Březová nemá vybudovanou centrální ČOV. Odpadní vody jsou odváděny do septiků s odtokem do 

povrchových vod (bezejmenná místní vodoteč - č.h.p. 2-04-03-005) a do bezodtokých jímek. Je 

předpoklad individuální likvidace odpadních vod i nadále. 

 



Rebilance zásob podzemních vod                                                         ID EIS 10051606-SFŽP 

186 

 

 

Stárkov 

V obci Stárkov je vybudovaná jednotná kanalizační síť. Stoky z betonových trub jsou volně zaústěny 7 

vyúsťmi do místních vodotečí. V obci Stárkov bude vybudována nová oddílná splašková kanalizační 

síť zakončená centrální čistírnou odpadních vod umístěnou východně pod obcí Stárkov. Vyčištěné 

odpadní vody budou vyústěny do potoka Dřevíč. V lokalitách Bystré, Horní Dřevíč, Chlívce je 

využíván systémů příkopů, struh a propustků. V ZSJ Bystré, Horní Dřevíč a Chlívce je vzhledem k 

počtu obyvatel a rozmístění jednotlivých nemovitostí reálné vybudování drobných místních stokových 

sítí a odpadní vody čistit individuálně event. v lokálních ČOV pro skupiny objektů. 

Česká Metuje 

V obci není vybudována obecní ČOV, jsou zde vybudovány dílčí úseky jednotné kanalizace. Odpadní 

vody jsou odváděny do kanalizace event. přímo do recipientu. V obci včetně místní části Vlásenka je 

navrhnuto vybudování soustavné kanalizace (kombinace gravitační a tlakové) zakončené obecní 

mechanicko - biologickou ČOV a vypouštěny do vodního toku Metuje. 

Maršov 

Individuální způsoby nakládání a likvidace odpadních vod, které budou řešit nakládání s OV pouze 

pro jednotlivé nemovitosti. 

Petrovice a Petrovičky 

V Petrovicích je vybudována jednotná kanalizace, v Petrovičkách kanalizace není, obecní ČOV není. 

Vlastníkem a provozovatelem kanalizace je Obec Velké Petrovice. Odpadní vody jsou vsakovány 

nebo odváděny do kanalizace, jejíž následným recipientem je vodní tok Metuje. V Petrovičkách bude i 

nadále řešen odvod odpadních vod individuálním způsobem pro jednotlivé nemovitosti. V Petrovicích 

je navrženo rozšíření stávající kanalizace na nové lokality, odpadní vody od většiny obyvatel obce 

budou kanalizací odváděny na novou centrální mechanicko-biologickou ČOV. Odtok z ČOV bude 

zaústěn do Metuje. 

Bezděkov na Metují 

V obci je vybudováno celkem 5 km jednotné kanalizace. Vlastníkem a provozovatelem je Obec 

Bezděkov nad Metují. Produkované odpadní vody jsou do kanalizace svedeny přes septiky a DČOV u 

jednotlivých nemovitostí. Obec využívá také systému propustků, struh a příkopů. Je plánováno 

rozšíření stávající kanalizace s napojením nových lokalit, včetně okolí železniční stanice. Odpadní 

vody od většiny obyvatel obce budou kanalizací odváděny na novou centrální kořenovou ČOV.  Jižní 

zástavbu obce včetně nové plánované zástavby „OZ – Jižní část“ rodinnými domy je navrženo 

gravitačně odkanalizovat jednotnou kanalizací na stávající ČOV Machov. 

Vysoká Srbská 

Vysoká Srbská ani Zlíčko nemají obecní kanalizace ani ČOV. Je využíván systém propustků, struh a 

příkopů. V obci Vysoká Srbská a její místní části Zlíčko je navrženo vybudování nové oddílné 

splaškové kanalizační sítě zakončené obecní čistírnou odpadních vod s vyústěním vyčištěných 

odpadních vod do vodního toku Židovka. 

Machov 

Bělý, Řeřišný 
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Individuální způsoby nakládání a likvidace odpadních vod, které budou řešit nakládání s OV pouze 

pro jednotlivé nemovitosti i nadále. 

Machovská Lhota 

Není vybudována kanalizační síť, jedná se pouze o jednotlivé dílčí krátké úseky potrubí, struh a 

propustků, které jsou zaústěny do povrchového toku. Je navrženo vybudovat novou kanalizační síť, 

která bude napojena na stávající kanalizaci a odpadní vody odvádět na stávající ČOV v Nízké Srbské. 

Machov 

Machov a Nízká Srbská má vybudovanou splaškovou kanalizaci. Vlastníkem a provozovatelem je 

Obec Machov. Produkované odpadní vody v neodkanalizovaných částech obce likvidovány přes 

septiky a DČOV u jednotlivých nemovitostí. Obec využívá také systému propustků, struh a příkopů. V 

Nízké Srbské je vybudována centrální ČOV pro OV z Machova a Nízké Srbské, vyčištěné odpadní 

vody jsou vypouštěny do Židovky. Výhledově je plánováno rozšíření stávající kanalizační sítě. 

Suchý Důl 

Slavný 

Zde není veřejná kanalizace ani ČOV, pouze v části jsou zatrubněné příkopy a místní vodoteč na 

odvádění dešťových vod se zaústěním do Ledhuje. Dle informací bude zachován stávající stav 

individuální čištění. 

Suchý důl 

Zde není veřejná kanalizace ani ČOV, pouze v části jsou zatrubněné příkopy na odvádění dešťových 

vod se zaústěním do Ledhuje. Navrhuje se odvedení odpadních vod na centrální ČOV Police nad 

Metují. 

Žďár nad Metují 

V obci jsou vybudovány 3 km jednotné kanalizace, ČOV zde není, kanalizace je zaústěna do vodoteče 

Dunajka. Vlastníkem a provozovatelem je Obec Žďár. Území obce Žďár nad Metují je z hlediska 

gravitačního odkanalizování rozděleno na dvě dílčí povodí. Ve východní části obce bude stávající 

jednotná kanalizace využívána pouze jako dešťová. Bude vybudována nová splašková kanalizace, 

která odvede odpadní vody ze všech nemovitostí v této části obce. Kanalizace bude ukončena 

mechanicko-biologickou čistírnou odpadních vod (500 EO), umístěnou nad stávající dočišťovací 

nádrží. Odtok z této ČOV bude do toku Dunajka. 

V západní části obce je odpadní voda u nejnovějších nemovitostí čištěna v domovních ČOV nebo 

lokálních ČOV. Je navržena nová splašková kanalizace, která odvede odpadní vody z nejstarších 

nemovitostí. Splašková kanalizace bude ukončena lokální mechanicko-biologickou ČOV. Z celé 

západní části obce budou následně předčištěné odpadní vody odvedeny stávajícím sběračem do 

dočišťovací nádrže. 

Bukovice 

V obci je vybudována část gravitační skupinové kanalizace, ČOV zde není. Vlastníkem části je Obec 

Bukovice a Město Police nad Metují, provozovatelem jsou Technické služby Police nad Metují s.r.o. 

Odpadní vody ze všech nemovitostí napojených na kanalizaci jsou gravitačně odváděny na centrální 
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ČOV v Polici nad Metují. Odpadní vody svedené do vod povrchových jsou svedeny do Pěkovského 

potoka. 

 Hlavňov 

Zde není vybudována obecní kanalizace ani ČOV. Odpadní vody ze všech nemovitostí jsou vyváženy 

na pole, vsakovány nebo odtékají do recipientu, kterým je Hlavňovský potok. Je předpoklad zachování 

stávajícího stavu a preference jímek na vyvážení. 

 

Tabulka 9-1: Způsob řešení odvodu odpadních vod, nevyhovující zvýrazněny červeně 

Obec Místní část / k.ú. Stav stávající Výhledový 

Adršpach 
Horní Adršpach Centrální ČOV Centrální ČOV 

Dolní Adršpach Individuální čištění Centrální ČOV 

Jívka 

Hodkovice Individuální čištění Individuální čištění 

Janovice Individuální čištění Individuální čištění 

Horní Vernéřovice Individuální čištění Centrální ČOV 

Dolní Vernéřovice Individuální čištění Individuální čištění 

Jívka Individuální čištění Individuální čištění 

Studnice Individuální čištění Individuální čištění 

Teplice nad Metují 

Bohdašín Individuální čištění Individuální čištění 

Dědov Individuální čištění Individuální čištění 

Dolní Teplice Centrální ČOV Centrální ČOV 

Horní Teplice Individuální čištění Centrální ČOV 

Javor Individuální čištění Individuální čištění 

Lachov  Individuální čištění Individuální čištění 

Libná Individuální čištění Centrální ČOV 

Skály Individuální čištění Individuální čištění 

Teplice nad Metují  Centrální ČOV Centrální ČOV 

Zdoňov Individuální čištění Centrální ČOV 

Stárkov 

Bystré Individuální čištění Individuální čištění 

Chlívce Individuální čištění Individuální čištění 

Horní Dříveč Individuální čištění Individuální čištění 

Stárkov Individuální čištění Centrální ČOV 

Meziměstí ( jedna lokalita) Březová Individuální čištění Individuální čištění 

Česká Metuje 

Česká Metuje Individuální čištění Centrální ČOV 

Metujka Individuální čištění Centrální ČOV 

Skalka Individuální čištění Individuální čištění 

Velké Petrovice 

Velké Petrovice Kanalizace / vsak Centrální ČOV 

Petrovičky Individuální řešení/vsak Individuální řešení/vsak 

Maršov Individuální čištění Individuální čištění 

Bezděkov Bezděkov Individuální čištění Centrální ČOV 

Vysoká Srbská 
Vysoká Srbská Individuální čištění Centrální ČOV 

Zličko Individuální čištění Centrální ČOV 

Machov 

Bělý Individuální čištění Individuální čištění 

Machov Centrální ČOV Centrální ČOV 

Machovská Lhota Individuální čištění Centrální ČOV 

Nízká Srbská Centrální ČOV Centrální ČOV 

Suchý Důl 
Suchý Důl Individuální čištění Centrální ČOV 

Slavný Individuální čištění Individuální čištění 

Žďár nad Metují Žďár nad Metují Individuální čištění Centrální ČOV 

Bukovice Bukovice Centrální ČOV Centrální ČOV 

Police nad Metují 

Hlavňov Individuální řešení/Vsak Individuální řešení/Vsak 

Hony Individuální řešení/Vsak Individuální řešení/Vsak 

Pěkov Individuální řešení/Vsak Individuální řešení/Vsak 

Police nad Metují Centrální ČOV Centrální ČOV 

Radešov Individuální řešení/Vsak Individuální řešení/Vsak 

Velká Ledhuje Centrální ČOV Centrální ČOV 
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Pěkov a Hony, Radešov 

Pěkov a Hony nemají vybudovanou obecní kanalizaci ani ČOV. Je využíván systémů příkopů, struh a 

propustků. Odpadní vody ze všech nemovitostí jsou vyváženy na pole, vsakovány nebo odtékají do 

recipientu, kterým je Pěkovský potok. Nadále budou individuální způsoby nakládání a likvidace 

odpadních vod, které budou řešit nakládání s OV pouze pro jednotlivé nemovitosti. 

Police nad Metují 

V Polici nad Metují je vybudována jednotná gravitační kanalizační síť. Majitelem kanalizace je Město 

Police nad Metují, provozovatelem jsou Technické služby Police nad Metují, s.r.o. Odpadní vody jsou 

odváděny na ČOV Police nad Metují. Využívá se zde také systémů příkopů, struh a propustků. Po 

přečištění jsou odpadní vody vypouštěny do řeky Metuje. 

 

Vernéřovice, Jetřichov, Křinice, Martínkovice, Božanov, Hronov zasahují z části do Polické pánve, ale 

hlavní odvodnění jde mimo ní, proto zde nebyly detailněji popisovány. Největší problém je spatřován 

ve vsaku vyčištěných odpadních vod do půdních vrstev, kde některé lokality touto cestou chtějí řešit 

nakládání s odpadními vodami i nadále, lokálně je území tektonicky výrazně porušeno a při 

dlouhodobém vypouštění předčištěných odpadních vod v poruchách hrozí kontaminace podzemních 

vod. V době zpracování této zprávy nebyly k dispozici všechny podklady z obcí s rozšířenou 

působností a nebylo tedy možno porovnat, zda všechny obce odkanalizované do vodních toků mají 

platné povolení, popř. nedošlo již ke změně stavu. 

 

STŘETY MEZI ODBĚRY VOD A ZÁSOBAMI VOD 

Kolektor C není vhodný pro koncentrované jímání (vydatnosti vrtů 0,5 – 1 l/s), nelze počítat 

s regionálně významnými odběry. 

Celkový průměrný odběr podzemní vody v PKP činil v roce 1994 asi 300 l/s (1979-1983 180 l/s, 1987 

394 l/s). Odběry povrchových vod nejsou významné. 

V severním systému se odběry v Teplicích n. Metují blížil 100 l/s (VS-5, VS-13, VS-15, pramen 

Sokol) - vše z kolektoru A2. Štola s 5 vrty uvazovaná pro jímání a baleni pitné a kojenecké vody 

nebyla počátkem roku 1996 využívána. V jižním systému v j. části Horního Dřevíče poskytují vrty 

VS-8 15 l/s, NVS-8 10 až 15 l/s z A2. Celkem se v povodí Dřevíče odebírá asi 35 l/s  (dříve 45 l/s). Na 

soutoku Metuje s Židovkou (Petrovičky NV- 15a, V-15) se odebírá 60 - 80 l/s  z A2. Odběry na 

dolním toku Židovky (Srbská NV-11, NV-12) nepřevyšují 30 l/s. Máchovská studna umožňuje 

odebírat až kolem 45 l/s z A2, nelze vyloučit přítoky i z C. Borský vodovod (z let 1929 - 1933) 

odebírá kolem 15 l/s. 

V zájmovém území bylo v rámci projektuidentifikováno povolení pro téměř 4 000 tis. m
3
 vod ročně. 

Většina odběrů podzemních vod je využívána pro pitné účely a jsou odebírány z Polické pánve. 

V zájmovém území byl identifikován pouze jeden odběr pro potřeby tepelných čerpadel, kdy je voda 

odebírána z podzemních zdrojů a zpět vypouštěna do vod povrchových. Z důvodu zachování 

kvalitních zdrojů pitné vody z Polické pánve doporučujeme omezovat odběr vod pro tepelná čerpadla. 

Zvodeň je využívaná v přiměřené míře a za současných povolených odběrů a nnulových zásahů není 

ohrožena její vydatnost ani kvalita. 
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Tabulka 9-2: Identifikace povolených odběrů podzemních vod  

Katastrální území P.č. Souřadnice X Souřadnice Y 
Prům. 

l/s 
Max. 

l/s 
Max. měsíčně 

m3 
Max. 

ročně m3 
Měsíce Platnost  Účel Zdroj 

Hlavňov 603     1,16 3 3100 36000 12 31.1.2035 živočišná výroba ORP Náchod 

Police nad Metují 1164/1 1009190 608640 1 2,5 2600 31200 12 31.1.2041 výroba potravin ORP Náchod 

Suchý Důl 2333     0,5 0,7 1500 16000 12 31.12.2016 tepelné čerpadlo ORP Náchod 

Hlavňov 603/1 1008320 606422 0,45 3 1300 14000   31.1.2035 pro družstvo vlastníků ORP Náchod 

Vysoká Srbská 800/17 1013948 609981 14 17 5000 5000   31.12.2024 VaK Náchod - pitná voda ORP Náchod 

Bezděkov nad Metují 356/4 1013908 609351 19 22 58925 559184   31.12.2024 VaK Náchod - pitná voda ORP Náchod 

Stárkov 360 1009454 613247 5 5 13392 45000   31.12.2024 VaK Náchod - pitná voda ORP Náchod 

Velká Ledhuje 169/3 1010667 608091 10 10 26784 250000   31.12.2024 VaK Náchod - pitná voda ORP Náchod 

Nízká Srbská 544 1013777 605427 46 52 151000 1450000   31.12.2023 VaK Náchod - pitná voda ORP Náchod 

Žďár nad Metují 807/1 1007163 610259 1 1,5 3600 38000   31.12.2023 VaK Náchod - pitná voda ORP Náchod 

Velké Petrovice 165 1012282 610493 2,2 16 42000 69379   31.12.2025 VaK Náchod - pitná voda ORP Náchod 

Velké Petrovice 165 1012270 610459 3,2 21 56246 100915   31.12.2025 VaK Náchod - pitná voda ORP Náchod 

Velké Petrovice 500/5 1012270 610418 4,7 15 40176 148219   31.12.2025 VaK Náchod - pitná voda ORP Náchod 

Machov 771/1     2 2 5200 25000   31.12.2015 VaK Náchod - pitná voda ORP Náchod 

Machovská Lhota 125/3     2,4 2,4 6200 30000   31.12.2015 VaK Náchod - pitná voda ORP Náchod 

Machov a Machovská Lhota 771/1     8 15,5 50000 460000   31.12.2015 VaK Náchod - pitná voda ORP Náchod 

Horní Dřevíč 12/2 1011101 612501 30 30 36500 250000   31.12.2023 VaK Náchod - pitná voda ORP Náchod 

Horní Dřevíč 295 1011109 612143 10 10 63500 200000   31.12.2023 VaK Náchod - pitná voda ORP Náchod 

Police nad Metují 1024/2 1010643 608142 3,2 20 51840 100915   31.12.2025 VaK Náchod - pitná voda ORP Náchod 

Hlavňov 620/8     7 10 6500 50000   31.12.2015 VaK Náchod - pitná voda ORP Náchod 

Police nad Metují 1164/1 1009167 608618 1,6 2,5 4167 50000 12 31.12.2041 potravinářská výroba ORP Náchod 
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Celé zájmové území tvoří ochranné pásmo vodních zdrojů: „Polická křídová pánev“, vyhlášené č.j. 

736/91/Vod/Z ze dne 5.2.1991. Plošný rozsah je dostatečný, bylo by vhodné blíže vyhodnotit 

podmínky v ochranném pásmu a navrhnou podmínky nové, které ochranné pásmo diferencují např. 

Možnost využívání zvodně pro tepelná čerpadla, absence vsakování předčištěných odpadních vod. 

 

Optimalizace monitoringu 

V zájmovém území je v rámci ČHMÚ sledováno 6 měrných profilů, na kterých je sledován průtok a 

v rámci monitoringu Povodí Labe s.p. jsou 3 měrné profily povrchových vod: 

 Maršov nad Metují – vodní tok Metuje (ČHMÚ ID 017000) 

 Velké Petrovice – vodní tok Pěkovský potok (ČHMÚ 017400) 

 Velké Petrovice – vodní tok Ledhuje (ČHMÚ 017500) 

 Bezděkov – vodní tok Židovka (ČHMÚ 017700) 

 Velký Dřevíč – vodní tok Dřevíč (ČHMÚ 017800) 

 Hronov – vodní tok Metuje (ČHMÚ 018000) 

 Velký Dřevíč – vodní tok Dřevíč (ID PLA_115)  

 Velké Pterovice - vodní tok Ledhuje (ID PLA_113) 

 Vysoká Srbská – vodní tok Židovka (ID PLA_114) 

 

Pozorovací síť ČHMÚ zachycující kategorii A2 jsou vrty  

 Machov VP7008 

 Žďár nad Metují VP7016 

 

Rozsah stávajícího monitoringu zajištěný v zájmovém území pozorovací sítí ČHMÚ a Povodí Labe 

s.p. je dostačující. 

 

Plán rozvoje vodárenských odběrů 

V zájmové území byla provedena analýza aktuálních povolení v obdržených datech bylo 

identifikováno povolení pro téměř 4 000 tis. m
3
 vod ročně. Většina odběrů podzemních vod je 

využívána pro pitné účely a jsou odebírány z Polické pánve. V zájmovém území byl identifikován 

pouze jeden odběr pro potřeby tepelných čerpadel, kdy je voda odebírána z podzemních zdrojů a zpět 

vypouštěna do vod povrchových. Z důvodu zachování kvalitních zdrojů pitné vody z Polické pánve 

doporučuji omezovat odběr vod pro tepelná čerpadla. Podle dostupných informací není v současné 

době plánován nárůst odběru podzemních vod pro pitné účely vodohospodářských společností. 

 

Vztah současného využití zásob podzemních vod k územně plánovací dokumentaci 

Celé zájmové území tvoří ochranné pásmo vodních zdrojů: „Polická křídová pánev“, vyhlášené č.j. 

736/91/Vod/Z ze dne 5.2.1991. Plošný rozsah je dostatečný, bylo by vhodné blíže vyhodnotit 
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podmínky v ochranném pásmu a navrhnou podmínky nové, které ochranné pásmo diferencují např. 

Možnost využívání zvodně pro tepelná čerpadla, absence vsakování předčištěných odpadních vod. 

 

Chemický stav podzemní vody rajonu 4110 

Chemický stav podzemní vody rajonu 4110 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 polyaromatických uhlovodíků (benzoapyren, fluoranten aj.) a 

starými ekologickými zátěžemi. 

V rajonu 4110 se vyskytuje stará ekologická zátěž s nevyhovujícím stavem, zejména vlivem 

organických sloučenin a těžkých kovů.  

Trendy v rajonu 4110 nejsou hodnoceny. 

Kompletní vyhodnocení je uvedeno v následující tabulce 9-2. 

 

Tabulka 9-2: Chemický stav pracovní jednotky (upraveno) 

ID PRJ ID pracovní jednotky 411000348 

ID útvaru ID útvaru podzemních vod 41100 

Plocha PRJ (km2) Plocha pracovní jednotky podzemních vod v km2 214,0 

Stav PZV 

Chemický stav pracovní jednotky pro recipient podzemní 

voda (C dobrý, N nevyhovující, U nehodnoceno - nejsou 

data) 

N 

Stav SEKM 

Chemický stav pracovní jednotky pro staré zátěže (N 

nevyhovující) 

N 

SEKM kontaminant 

Kontaminující látky ve starých zátěžích, způsobujících 

nedosažení dobrého chemického stavu 

AD, BaP, Benz, Cd, Hg, DDT, 

Nfl, Pb, PCE, Sim, TCE, TriCM 

Počet zátěží 

Počet starých zátěží v pracovní jednotce, způsobujících 

nevyhovující chemický stav 

1 

Chem. stav celkem 

Chemický stav pracovní jednotky (C vyhovující, N 

nevyhovující, U nehodnoceno) 

N 

Stoupající trend V pracovní jednotce se vyskytuje stoupající trend (A ano)  

Stoupající trend ukazatel Ukazatel stoupajícího trendu  

Potenciální trend V pracovní jednotce se vyskytuje potenciální trend (A ano)  

Potenciální trend ukazatel Ukazatel potenciálního trendu  

Trend celkem 

V pracovní jednotce se vyskytuje potenciální nebo 

stoupající trend (S - stoupající, P - potenciální, S,P - 

stoupající i potenciální) 
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10.  PŘÍRODNÍ ZDROJE  A  VYUŽITELNÉ 

MNOŽSTVÍ  PODZEMNÍCH VOD  

 

ARCHIVNÍ HODNOTY PŘÍRODNÍCH ZDROJŮ A VYUŽITELNÉHO MNOŽSTVÍ 

Dominující je výše přírodních zdrojů – všichni autoři udávají hodnoty blízké 1000 až 1300 l/s. 

Hydraulické parametry jsou natolik příznivé, že jímaná množství podzemní vody mohou převýšit 

velikost přírodních zdrojů. 

Hynie (1949) odhadl přírodní zdroje na 1000 l/s, hospodárně využitelné množství na 440 l/s, Kněžek 

et al. (1975) spočetl přírodní zdroje ve výši 1280 l/s v kategorii C2, z toho využitelné 640 l/s 

v kategorii C1 (z toho 240 l/s teplická oblast, 60 l/s dřevíčská oblast, 240 l/s polická oblast, 90 l/s 

oblast Židovky, 10 l/s severovýchodní okrajová kra). Podrobný hydrogeologický průzkum s cílem 

převést zásoby do kategorie B provedl Kněžek et al. (1990). 

 

Podmínky pro ocenění zásob podzemních vod jsou specifikovány v příloze 3. vyhlášky Českého 

geologického úřadu č.121/1989 Sb. "Podmínkami pro klasifikaci zásob podzemních vod".  

Podle této vyhlášky jsou zásoby podzemních vod nadřazeným pojmem pro jejich tři složky: 

 přírodní zdroje, které jsou dynamickou složkou podzemních vod vyjádřenou v objemových 

jednotkách za jednotku času. 

 přírodní zásoby, které jsou přírodní statickou složkou podzemních vod vyjádřenou v objemových 

jednotkách. 

 indukované zdroje (doplňkové zdroje), které jsou přírodní dynamickou složkou podzemních vod 

přitékající do jímací oblasti v důsledku umělého zásahu; vyjadřují se v objemových jednotkách za 

jednotku času. 

Využitelné zásoby podzemních vod jsou části celkových zásob podzemních vod, které lze 

z horninového prostředí technickými prostředky zachytit, odebrat a využít; vyčleňuje se z nich 

současný odběr. 

Kategorizace zásob podzemních vod vyjadřuje stupeň prozkoumanosti - znalosti o jejich množství a 

kvalitě. Principiálně je totožná s kategorizací zásob nerostných surovin. Nejnižší stupeň 

prozkoumanosti má kategorie C2, následuje C1, B, A, která je nejvyšší. 

Různé analýzy bilancující zdroje podzemní vody pro oblast polické pánve jako celku, resp. pro její 

hlavní části provedli: 

 Hynie (1949) 

 Svoboda (1972) 

 Slepička (in Kněžek et al. 1975) – schváleno KKZ 

 Kněžek - Olmer (1991)  

 Krásný (in Krásný st al. 1996). 
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Tabulka 10-1: Archivní hodnoty přírodních zdrojů a využitelného množství 

Autor 
Přírodní 

zdroje l/s 

Využitelné 

množství l/s 
Kategorie Poznámka 

Hynie (1949) 1000 640  
Odhad na základě velikosti středního specifického 

odtoku podzemní vody 

Svoboda (1972) 
1540 – 

995 
600 - 440  

Odhad na základě velikosti specifického odtoku 

podzemní vody, průměrná a minimální hodnota 

Slepička  

(in Kněžek et 

al. 1975) 

1280 640 C2 

Schváleno subkomisí KKZ 30.11.1975 

KKZ: 1254-39/6-77 

OPRAVA PROTOKOLU ČJ.-519-38/5A-78 

Kněžek – Olmer 

(1991)   
240 B 

Podrobný hydrogeologický průzkum modelovým 

řešením ověřil využitelné množství 240 l/s v tzv. 

Severním zvodnělém systému 

Krásný  

(in Krásný et al. 

1996, 2002). 

1345 590  

Odhad na základě velikostí odtoku podzemní vody 

v dílčích povodí včetně předpokládaného podílu 

permokarbonu ve výši 130 l/s, využitelné množství 

ověřeno modelem (severní systém 200 l/s, jižní systém 

390 l/s). 

 

Tabulka 10-2: Přírodní zdroje podzemní vody při různé zabezpečenosti 

 (v l/s Krásný et al 1996, 2002) 

  podíl jednotlivých hydrogeologických těles 

  bazální kolektor Cd+Cv C D křída celkem 

zabezpečenost 80% 90% 95% 80% 90% 95% 80% 90% 95% 80% 90% 95% 80% 90% 95% 

teplický s.s. 215 153 135 156 118 104             381 272 239 

s.s. skalních měst                   99 71 62 99 71 62 

severní systém 

celkem 

215 153 135 156 118 104       99 71 62 480 343 301 

metujský s.s. 255 182 161 245 175 153             480 357 314 

bukovický s.s. 10 70 6 27 14 17 3 2 2       40 28 25 

suchodolský s.s. 65 46 41 20 14 12 170 121 107       255 181 160 

jižní systém 

celkem 

330 236 208 292 208 182 173 123 109       795 566 499 

PKP celkem 545 389 343 458 326 286 173 123 109 99 71 62 1275 909 800 

podíl celkem   43%     36%     13%     8%         

 

Tabulka 10-3: Přírodní charakteristiky 

Položka Charakteristika Kód Popis 

3.5. Kód litologického typu 3, 4 pískovce a slepence a prachovce 

3.6. Typ a pořadí kolektoru 3 3. vrstevný kolektor 

3.7. Kód stratigrafických jednotek křídových 

vrstevních kolektorů 

Ktp 

Kj 

T-Kpk 

Teplické souvrství, svrchní turon až coniac,  

Jizerské souvrství, střední až svrchní turon 

Trias až perucko-korycanské souvrství, trias 

až cenoman 

3.9. Dělitelnost rajonu N nelze dělit 

3.10. Mocnost souvislého zvodnění 4 > 50 m 

3.11. Kód typu propustnosti PrPu průlino-puklinová 

3.12. Hladina V, N volná, napjatá 

3.13. Transmisivita m2/s 1, 2 vysoká >1.10-3 

střední 1.10-4 – 1.10-3 

3.14. Kód kategorie mineralizace (g/l) 1, 2 < 0,3; 0,3 – 1 

3.15. Kód kategorie chemického typu podzemních 

vod 

1, 5 Ca-HCO3  

Ca-Mg-HCO3-SO4 
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10.1. VÝSLEDKY OCENĚNÍ PŘÍRODNÍCH ZDROJŮ PODZEMNÍCH VOD,   

Přírodní zdroje 

 

Tabulka 10-4: Přírodní zdroje a jejich zabezpečenost v HGR 4110 

  Přírodní zdroje l/s 

Zabezpečení Celý rajon Kolektory s regionálním prouděním 

50 % - přírodní zdroje 1 700 1 190 

80% 1 050 735 

90% 850 595 

95% 730 511 

 

Ocenění přírodních zdrojů bylo provedeno několika metodami a srovnání jednotlivých ocenění 

podzemního odtoku je uvedeno níže v tabulce. 

 

Tabulka 10-5: Tabulka Srovnání jednotlivých hodnot podzemního odtoku 

Metoda 
Podzemní odtok / měřený 

průtok l/s 
Specifický odtok l/s.km2 

Metoda Killeho 1,5 6,0 

Metoda zprůměrování měsíčních minimálních průtoků 1,8 7,2 

Metoda Kněžek – Kliner  1,6  6,4 

Hydrologický model 1,3 5,3 

Hydraulický model 1,5 6,0 

Pozn. K celkovému odtoku / bilance ze struktury musíme připočítat cca 200 l/s, které reprezentují rozdíl mezi odběry 

podzemní vody a vypouštěním v rámci hydrogeologického rajonu, tento rozdíl je převeden do jiných rajonů v rámci tzv. 

Vodárenské soustavy východních Čech 

 

Dle závěrů uvedených výše můžeme ocenit přírodní zdroje podzemní vody Polické pánve (včetně 

realizovaných odběrů ve výši cca 200 l/s) v rozmezí 1500 – 2000 l/s, což je výše než bylo stanoveno 

v minulosti. Je nutno zdůraznit, že všechny tyto odhady však zohledňují veškerý odtok podzemní 

vody, tj. přírodní zdroje vytvořené ve všech kolektorech a typech hydrogeologického prostředí 

v rozsahu uzávěrového profilu Metuje v Hronově, což není identické s hydrogeologickou strukturou 

Polické pánve. Přitom pouze kolektory s regionálním prouděním podzemní vody a s vysokou 

transmisivitou mohou být předmětem racionálního soustředěného vodohospodářského využívání 

podzemních vod. Odečteme-li od celkových přírodních zdrojů odhadovaných 120 - 160 l/s (8%) 

permokarbonu, 120 - 160 l/s (8%) neregionální kolektor D (subsystém skalních měst) a 210 - 280 l/s 

(14%) vázaných na lokální oběh podzemní vody dostaneme kvalifikovaný odhad přírodních zdrojů 

vázaných na regionální proudění podzemní vody v rozmezí 1050 – 1400 l/s (70%). 

Oceněním jednotlivých metod podzemního odtoku z hydrogeologického rajonu Polické pánve je 

zřejmé, že všechny použité metody vykazují podobné výsledky. Na základě analýzy historického 

ocenění, analogie s obdobnými hydrogeologickými strukturami, umístěním profilů apod. navrhujeme 

stanovení přírodních zdrojů podzemních vod na základně separace podzemního odtoku Killeho 

metodou ve výši 1 700 l/s (zabezpečení 50%) pro celou strukturu, pro křídové kolektory 

s regionálním prouděním ve výši 1190 l/s. Hodnoty pro jiné zabezpečení jsou uvedeny níže. 
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Obrázek 10-1: Zabezpečenost podzemního odtoku z celého rajonu 50%, 80%, 90%, 95% v profilu Hronov Metuje 

 

10.2. DISPONIBILNÍ MNOŽSTVÍ PODZEMNÍCH VOD  

Využitelné množství podzemních vod  

Pro stanovení využitelného množství podzemních vod se vycházelo z přírodních zdrojů, jež byly 

ohodnoceny pomocí separace základního odtoku ve výši 1 700 l/s pro celou strukturu a 1190 l/s pro 

křídové kolektory s regionálním prouděním podzemní vody.  

V Polické pánvi je k soustředěnému využívání podzemní vody vhodný především komplex křídových 

kolektorů A1_T a A2, které vykazují též charakteristiku regionálního proudění podzemní vody. Celý 

rajon tvoří dva základní hydrogeologické systémy oddělené skalským zlomem a to severní zvodnělý 

systém a jižní zvodnělý systém.  

Na základě vyhodnocení omezujících vlivů na využitelnost přírodních zdrojů jako jsou minimální 

průtok v povrchovém toku, minimální hladina podzemní vody, střety zájmů, ekologické podmínky, 

trvale udržitelný rozvoj apod. byly stanoveny využitelné zdroje ve výši 1000 l/s pro celý rajon a 700 

l/s pro kolektory s regionálním prouděním podzemní vody. Tyto hodnoty odpovídají přibližně 80% 

zabezpečenosti, která se nám v důsledku aktuálních podmínek jeví jako dostatečná. Oproti 

schválenému výměru dle KKZ dochází k mírnému nárůstu o cca 10%. 

Průměrné odběry podzemních vod se v rajonu pohybují okolo 172 l/s. Je třeba zdůraznit, že využitelné 

vodní zdroje jsou ohodnoceny pro celý hydrogeologický rajon. Aktuálně bilančně významné odběry 

nejsou rozmístěny rovnoměrně po celém rajonu, ale jsou realizovány do oblastí: 

 Teplice nad Metují – severní zvodnělý systém, 

 Machov – jižní zvodnělý systém, 

 Nízká Srbská – jižní zvodnělý systém, 

 Dřevíček - – jižní zvodnělý systém, 

 Police nad Metují - – jižní zvodnělý systém. 
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Proto při povolování nových odběrů je třeba vždy brát ohled na: 

 existující odběry, 

 zamezení interference čerpacích vrtů, 

 dopady na ekologickou stabilitu, 

 rovnoměrné využívání celé struktury. 

 

Proto, dle výše uvedeného, musí být každá žádost o nový jímací vrt posouzena prostřednictvím 

detailního hydrogeologického průzkumu, jež zohlední konkrétní / detailní hydrogeologické poměry a 

požadavky na jímání, potenciální dopady na okolí a případně stanoví omezující podmínky využívání. 

 

KOMENTÁŘ 

Po zhodnocení všech vstupních dat a informací byly pro výpočet přírodních zdrojů pro daný rajon 

zvoleny metody: 

 Separace základního odtoku 

Podíl podzemních vod na toku je jednou z důležitých charakteristik hydrologického režimu toku. Podíl 

podzemních vod se zjišťuje z čáry průtoků za dlouhou řadu let, tzv. separací podzemního odtoku. 

Metod separace je, v závislosti na záměru zpracování, celá řada. Spočívá v tom, že se v čáře Q = f(t), 

spojují čarou (úsečkou) body příslušející obdobím nízkých průtoků. Správnost výsledku je podmíněna 

vystižením počátku období nízkých průtoků, kdy lze důvodně předpokládat, že průtok v profilu toku je 

převážně tvořen ze zásob podzemních vod.  

o Killeho metoda 

o Průměr měsíčních minim 

o Metoda Kliner - Kněžek 

 Modelové řešení  

o Hydraulický model 

o Hydrologický model 

 

Separace základní odtoku  

Hlavním vodním tokem je Metuje, pramenící v severní části polické pánve. V dalším svém průběhu k 

jihu Metuje víceméně sleduje podélnou osu pánve a teprve od soutoku s levostranným přítokem 

Ledhují mění směr toku k jihozápadnímu okraji pánve. V tomto úseku přibírá další levostranný přítok 

Židovku. Metuje opouští polickou pánev v prostoru Žabokrk, kde již mimo polickou křídovou pánev, 

přijímá významný pravostranný přítok Dřevíč s jeho přítokem Olšovkou. Tok Dřevíče sleduje v celém 

svém průběhu západní hranici polické pánve a v některých úsecích protéká již mimo rozšíření 

křídových sedimentů pánve.  

Celkový dlouhodobý průměrný průtok řeky Metuje v profilu Hronov, který můžeme považovat za 

uzávěrový profil celé polické pánve je cca 2,8 m
3
/s, což při ploše povodí 249 km

2
 představuje celkový 

specifický odtok 11 l/s km
2
. Dílčí odtoky v severovýchodní oblasti pánve jsou vykompenzovány 

dílčími přítoky v jihozápadní části pánve pravostrannými přítoky Dřevíče. Vodoměrná stanice je 

lokalizována až pod soutokem Metuje s Dřevíčem. Do celkové bilance musíme připočítat průměrně 
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200 l/s, které representují rozdíl mezi odběry podzemní vody a vypouštěním v rámci 

hydrogeologického rajónu, tento rozdíl je převeden do jiných rajónů v rámci tzv. Vodárenské soustavy 

východních Čech a plnírna Pepsico. 

Časový průběh průtoků profilu Hronov je uveden v tabulce 4-2 v kapitole 4 a na obrázku 10-2. 

 

 

Obrázek 10-2: Průtok – Měřený profil ČHMÚ Hronov - Metuje 

 

Detailní analýza odtoku je následně prováděna na měsíčních minimech průtoků. Průběh měsíčních 

mimim na stanici Hronov – Metuje je prezentován níže. Dlouhodobý trend během 40 letého 

pozorování je konstantní. 

 

 

Obrázek 10-3: Průběh měsíčních minimálních průtoků 

 

K analýze odtoku podzemní vody za období 1971 – 2010 v profilu č.180 na Metuji v Hronově byla 

použita metoda Killeho, pomocí které byla hodnota podzemního odtoku stanovena na 1,5 m
3
/s. 
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Stanovení podzemního odtoku Killeho metodou je uvedeno níže. Další hodnocení proběhlo pomocí 

zprůměrování měsíčních minimálních průtoků, což představuje průměrný minimální průtok 1,8 m
3
/s.  

 

 

Obrázek 10-4: Vyhodnocení podzemního odtoku pomocí Killeho metody 

 

Dále byla využita metoda Kliner – Kněžek, která využívá výsledky režimního sledování podzemních 

vod. Je založena na předpokladu závislosti výšky hladiny povrchové vody v toku na výšce hladiny 

vody v přilehlém vrtu. Jako nejoptimálnější vrt vzhledem k hydrogeologickému rajónu a 

vodoměrnému profilu byl vybrán vrt ČHMU VP7008 Machov. Závislost mezi hladinou podzemní 

vody ve vrtu VP7008 a průtokem v měrném profilu Metuje – Hronov za období listopad 1992 - 

prosinec 2010 je prezentována níže. Touto metodou hodnota podzemního odtoku činí 1,6 m
3
/s.  

 

 

Obrázek 10-5: Závislost mezi hladinou podzemní vody ve vrtu VP7008 a průtokem v měrném profilu Metuje – 

Hronov za období listopad 1992 - prosinec 2010. 
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Modelové řešení 

Na základě získaných terénních měření a analýzy archivních podkladů byly následně zpracovány 

modely: hydrologický a hydraulický. Tyto modely mimo jiné sloužily k ocenění bilance podzemních 

vod. Hydrologický model na SW platformě BILAN byl sestaven pro časový úsek 1981 – 2010 se  

záměrem hodnotit trendy v srážko-odtokovém procesu. Hydraulický model na SW platformě VISUAL 

MODFLOW byl sestaven pro období 2001 – 2010 s cílem transientní simulace proudění podzemní 

vody. 

Hydrologický model 

Základním výstupem hydrologického modelu jsou měsíční údaje evapotranspirace, povrchového, 

podzemního a hypodermického odtoku a doplňování zásob podzemních vod (RC). Pro potřeby 

hydrologického modelu je plocha rajonu 4110 vyplněna 3 povodími, jejichž odtok je sledován 

stanicemi ČHMÚ. Povodí horního toku Metuje je uzavřeno stanicí Maršov nad Metují (0170). Dále 

jsou měřeny 2 levostranné přítoky Metuje. Povodí Dunajky (Pěkovského potoka) je uzavřeno stanicí 

Velké Petrovice (0174). Povodí Ledhuje je uzavřeno stanicí Velké Petrovice (0175). Průtoky ve všech 

profilech jsou dlouhodobě pozorované vodoměrnými stanicemi ČHMÚ. 

Souhrnné charakteristiky hydrologické bilance dle hydrologického modelování na území rajónu činí 

za období 1981 až 2010 specifická dotace podzemních vod 5.44 l/s/km
2
, celková dotace je pak 171.68 

mm/rok. Souhrnné charakteristiky hydrologické bilance za modelované mezipovodí a celý 

hydrogeologický rajon jsou uvedeny v tabulkách 6-3 a 6-4 v kapitole 6. Vypočtená specifická dotace 

podzemních vod pro HGR vyšla 5.44 l/s/km
2
 pro období 1981 – 2010 a 5.33 l/s/km

2
 pro období 2001 

– 2010.  

Hydraulický model  

Jedním z hlavních cílů modelových prací bylo zpracování a kalibrace simulace transientního proudění 

podzemní vody v důsledku časové nerovnoměrnosti: 

 realizovaných odběrů    

 srážkové infiltrace 

pro období hydrologických let 2001 - 2010. Pro zadání, kalibraci a vyhodnocení simulací byl použit 

software Groundwater Vistas. Transientní simulace je zpracována v softwaru MODFLOW 2000. 

Hodnoty relativní srážkové infiltrace byly převzaty z hydrologického modelu (varianta A). Ve variantě 

B jsou hodnoty srážkové infiltrace pozměněny tak, aby došlo k optimální shodě modelových a 

měřených hladin v řídících vrtech V-20 Janovice a V-16 Machov. 

Jediným zdrojem podzemní vody v modelovém území je efektivní srážková infiltrace. Přetok 

podzemní vody přes okraje modelového území není specifikován - okraje modelu jsou vedeny podél 

předpokládaných rozvodnic. V modelovém území uvažujeme 2 rozdílné zóny průměrné infiltrace: 

 8 l/s/km
2
 pro oblast povodí Metuje nad Skalským zlomem (severní zvodněný systém) 

 6 l/skm
2
 pro oblast povodí Metuje pod Skalským zlomem (jižní zvodněný systém) 

 

NÁVRHY 

Stávající vymezení hydrogeologického rajonu je v pořádku, jedná se o uzavřenou hydrogeologickou 

struktury, která svých vymezením odpovídá přírodním podmínkám.  
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Celé zájmové území tvoří ochranné pásmo vodních zdrojů: „Polická křídová pánev“, vyhlášené č.j. 

736/91/Vod/Z ze dne 5.2.1991.  

Celé hydrogeologický rajon je v CHKO Broumovsko.  

Je zde omezený výskyt surovin, především nevyhrazených. V současné době neprobíhá v zájmovém 

území intenzivní těžba. Lokalita je ve své JV části bohatá na ložiska především černého uhlí. Při 

zahájení těžby černého uhlí hlubinnou těžbou by mohlo dojít k negativnímu ovlivnění zdroje 

podzemních vod, v současné době se neuvažuje a zahájení těžby.  

Z důvodu zachování kvalitních zdrojů pitné vody v rajonu je nezbytné omezovat odběr podzemních 

vod pro tepelná čerpadla. 

Pro monitoring severního zvodnělého subsystému je vhodný vrt ČHMU VP7017 Janovice (V-20) a 

pro jižní subsystém vrt VP7008 Machov (V-16).  

V rámci projektu byl v rajonu Polické pánve odvrtán vrt 4110_T Libná jež monitoruje bazální 

kolektor, konkrétně triasový kolektor T, protože cenomanský kolektor A v jeho nadloží je na lokalitě 

bez stálého zvodnění.  

  

Tabulka 10-6 Základní parametry vrtu  4110_T Libná  

ID vrtu kolektor  hloubka vrtu (m) vystojeno do (m) otevřený úsek (m) terén  m n.m. 

4110_T T 147 87 43 - 83 563,02 
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11. ZÁVĚR 

Cílem projektu bylo kombinací pestrého souboru nejmodernějších technologických a metodických 

postupů přehodnotit přírodní zdroje podzemních vod a jejich využitelné množství včetně podmínek za 

jakých lze podzemní vody v daném regionu využívat. 

 Byly stanoveny přírodní zdroje podzemních vod Killeho metodou pro celou strukturu ve 

výši 1 700 l/s (zabezpečení 50%). Odečtením od celkových přírodních zdrojů 120 - 160 l/s (8%) 

permokarbonu, 120 - 160 l/s (8%) neregionální kolektor D (subsystém skalních měst) a 210 - 

280 l/s (14%) vázaných na lokální oběh, zůstává pro křídové kolektory s regionálním 

prouděním 1190 l/s. 

 Na základě vyhodnocení omezujících vlivů na využitelnost přírodních zdrojů byly stanoveny 

využitelné zdroje ve výši 1000 l/s pro celý rajon a 700 l/s pro kolektory s regionálním 

prouděním podzemní vody. Tyto hodnoty odpovídají přibližně 80% zabezpečenosti, která se 

v důsledku aktuálních podmínek jeví jako dostatečná. Oproti schválenému výměru dle KKZ 

dochází k mírnému nárůstu o cca 10%. 

 Na území hydrogeologického rajonu 4110 Polická pánev je za neovlivněných poměrů proudění 

do říční sítě drénováno 1802 l/s (množství je dáno efektivní infiltrací a velikostí přítoku z 

Polské republiky). 

 V době maximálních odběrů (počátek devadesátých let) bylo v oblasti severního zvodněného 

systému Polické pánve čerpáno 85 a z jižního zvodněného systému 224 l/s. Tyto odběry 

odpovídají 13 % a 23 % infiltrovaného množství (vlastních zdrojů podzemní vody v severním a 

jižním zvodněném systému). Na celý hydrogeologický rajon poměr maximálního odběru a 

vlastních zdrojů z infiltrace činil 19 % (17 % při započtení přítoku z Polska mezi přírodní zdroje 

rajonu). Současný odběr (174 l/s) odpovídá 11 % efektivní infiltrace na území HGR  4110,  

respektive 9 % přírodních zdrojů celé struktury (při započtení přítoků z Polska). 

 Z území Polické pánve by v případě potřeby bylo možné zajistit významně větší množství vody 

pomocí navýšení odběrů, nebo vybudováním nových jímacích objektů. Tento závěr je podložen 

historicky maximálními odběry (309 l/s) i výsledky modelového hodnocení. Detailní podmínky 

provozování těchto odběrů je možné specifikovat pouze s ohledem na analýzu lokálních poměrů 

v místech odběrů. 

 K největšímu doplnění zásob podzemní vody v průměrném roce dle hydraulického modelu 

dochází v polické pánvi v dubnu a květnu. Jarní srážky a infiltrace z tání sněhu nejsou 

spotřebovávány evapotranspirací. Mírně nadprůměrná infiltrace vychází i pro období leden - 

březen a také pro červen. 

 Všechny ostatní měsíce v druhé polovině roku mají dotaci podzemní vody podprůměrnou. 

Zejména v srpnu a v říjnu k infiltraci v hodnoceném desetiletí 2001 - 2010 téměř nedocházelo, 

naopak k větší, byť podprůměrné doplňování zásob podzemní vody, vychází v září a listopadu. 

 

 



Rebilance zásob podzemních vod                                                         ID EIS 10051606-SFŽP 

203 

 

 

12. VÝBĚR LITERATURY 

Burda J. (1997): Hydrogeologie in: Müller V. edit. (1997): Vysvětlivky k souboru geologických a účelových 

map přírodních zdrojů listy 04-31, 04-32, 04-33, 04-34. – Český geologický ústav. Praha. 

Coubal, M. – Málek, J. – Adamovič, J. – Štěpančíková, P. (2015): Late Cretaceous and Cenozoic dynamics of 

the Bohemian Massif inferred from the paleostress history of the Lusatian Fault Belt. – Journal of 

Geodynamics 87, 26–49. DOI: 10.1016/j.jog.2015.02.006. 

Čáp, P. (2007): Silicifikace korycanských vrstev v polické pánvi. – Zpr. geol. Výzk., 2006, 15‒20. 

Dathe, E. – Petrascheck, W. (1913): Geologische Übersichte des Niederschleisisch-Böhmischen Beckens 1 : 100 

000. – Preuss. geol. Landesanst. Berlin. 

Dvořák, J. (1955): Příspěvek k poznání křídového útvaru v okolí Velkého Dřevíče (s. od Hronova). – Sbor. Ústř. 

Úst. geol., Odd. geol., 21 (1), 369–392. 

Dvořák, J. (1959): Předběžná zpráva a o geologickém výzkumu a mapování křídového útvaru a triasu v území 

mezi Adršpachem, Zdoňovem a Libnou. – Zpr. geol. Výzk., 1957. Praha. 

Dvořák, J. (1965a): Geologická mapa 1: 25 000 M-33-57-A-a Adršpach. ‒ MS archiv Čes. geol. služba. 

Dvořák, J. (1965b): Geologická mapa 1: 25 000 M-33-57-A-c Úpice. ‒ MS archiv Čes. geol. služba. 

Dvořák, J. (1965c): Geologická mapa 1: 25 000 M-33-57-B-c Martínkovice. ‒ MS archiv Čes. geol. služba. 

Dvořák, J. (1966): Geologická mapa 1: 25 000 M-33-57-A-b Teplice nad Metují. ‒ MS archiv Čes. geol. služba. 

Dvořák, J. (1968): Stratigrafie, litologie a podloží svrchní křídy ve vnitrosudetské pánvi. ‒ Věst. Ústř. Úst. geol., 

43 (6), 423‒430. 

Frič, A. (1870): Studie v oboru křídového útvaru v Čechách, II. Paleontologické bádání v jednotlivých 

vrstevních pásmech českého křídového útvaru. ‒ Archiv přír. výzk. Čech, 164‒217. 

Frič, A. (1879): Studie v oboru křídového útvaru v Čechách, II. Bělohorské a malnické vrstvy. ‒ Archiv přír. 

výzk. Čech, 4, 1‒143. 

Frič, A. (1885): Studie v oboru křídového útvaru v Čechách, III. Jizerské vrstvy. ‒ Archiv přír. výzk. Čech, 5 (2), 

1‒132. 

Gürtler, R. (2002): Foto - Adršpašsko-teplické skály. ‒ In: Fotoarchiv České geologické služby [online 

databáze]. Praha, Česká geologická služba [cit. 2016-03-31]. Dostupné z URL 

http://www.geology.cz/foto/12221 

Herčík F., Herrmann Z., Nakládal V. (1987): Hydrogeologická syntéza české křídové pánve. Závěrečná zpráva, 

MS Stavební geologie n.p. Praha. 

Herčík F., Herrmann Z., Valečka J. (1999): Hydrogeologie české křídové pánve, ČGÚ Praha, 1999 

Hynie O. (1949):  Zajištění vodních  zdrojů skupinového vodovodu pro Hradec Králové a okolí  v Polické 

křídové  pánvi.- Paliva a voda, 29, 7. Praha. 

Hynie O. (1949): Vodárensky využitelné vydatné nádrže podzemních vod v Čechách. – Geotechnica, 8. 

Hynie O. (1961):  Hydrogeologie ČSSR I. Prosté vody.  - Nakl. Čs. akad. věd. Praha. 

Jerzykiewicz T. (1968): Sedymentacja górnych piaskowców ciosowych niecki sródsudeckiej (górna kreda). – 

Geol. Sudetica, 4, 409–462. 

Jerzykiewicz T. (1971): Kreda okolic Krzeszowa. – Geol. Sudetica, 5, 281–327.  



Rebilance zásob podzemních vod                                                         ID EIS 10051606-SFŽP 

204 

 

Jetel J. (1984a): Základní hydrogeologická mapa 1 : 200 000 list 03 Liberec, 04 Náchod (část)- Ústř. Úst. geol. 

Praha. 

Jetel J. (1984b): Mapa chemismu podzemních vod 1 : 200 000 list 03 Liberec, 04 Náchod (část).  - Ústř. Úst. 

geol. Praha. 

Jetel J.- Krásný J.- Daňková H. – Kněžek M. – Kulhánek V. – Rybářová L.- Trefná E. (1986): Vysvětlivky k 

Hydrogeologické mapě 1 : 200 000 list 03 Liberec 04 Náchod (část).- Ústř. Úst. geol. Praha. 

Jokély J. ‒ Wolf H. (1863): Special-Karte des Königreichs Böhmen. Nr. X. Umgebungen von Braunau. ‒ MS 

archiv Čes. geol. služba. 

Jokély J. (1862): Eine kurze Übersicht über die Lagerungsverhältnisse des Rothliegenden und der 

Kreidebildungen im nördlichen Teile des Königgrätzer Kreises in Böhmen. ‒ Verh. geol. Reichsanst., Wien. 

Kašpárek L., Hanel M. et al. (2013): Rebilance zásob podzemních vod Aktivita 6 Hydrologické modely 

Hydrogeologický rajon 4110 – Polická pánev, pracovní verze, Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. 

Masaryka. 

Klein, V. ‒ Müller, V. ‒ Valečka, J. (1979): Lithofazielle und paläogeographische Entwicklung des Böhmischen 

Kreidebeckens. ‒ Aspekte des Kreide Europas. IUGS Series A, 6, 435–446. 

Klein, V. (1957): Zpráva o geologickém výzkumu křídového útvaru v adršpašsko-teplické synklinále. – Zpr. 

geol. Výzk., 1956, 81–83. 

Klein, V. (1959): Stratigrafické dělení křídového útvaru ve vnitrosudetské depresi. – Věst. Ústř. Úst. geol., 34, 

358–362. 

Klein, V. (1961): Příspěvek k poznání křídy vnitrosudetské deprese. – Sbor. Ústř. Úst. geol. Odd. geol., 26 (2), 

596–611.  

Kněžek  V.  (1991):  Polická  pánev  -  Polsko. Výsledky prací za období 1982 až 1990. - MS Vodní zdroje GLS. 

Praha. 

Kněžek V. et al.  (1990): Polická pánev -  Teplicko - Závěrečná zpráva hydrogeologického průzkumu. - MS 

Geofond. Praha. 

Kněžek V. et al. (1975): Polická  pánev - závěrečná zpráva. - MS Geofond. Praha. 

Kněžek V. et al. (1982): Polická  pánev - časový režim  tvorby a frekvence vodních fondů v  hraničních 

oblastech OPKu a OKrA.  - MS Geofond. Praha. 

Krásný J. et al. (1996): Optimalizace využívání a ochrany podzemních vod s ohledem na  ostatní složky 

životního prostředí: polická pánev. Závěrečná zpráva úkolu.- MS Geofond. Praha. 

Krásný J., Buchtele J., Čech S., Hrkal Z., Jakeš P., Kobr M., Mls J., Šantrůček J., Šilar J., Valečka J. (2006): 

Optimalizace využívání a ochrany podzemních vod s ohledem na ostatní složky životního prostředí: Polická 

pánev, Závěrečná zpráva úkolu, Ústav hydrogeologie, inženýrské geologie a užité geofyziky Přírodovědecké 

fakulty University Karlovy Praha. 

Krásný, J ‒ Buchtele, J. – Čech, S. – Hrkal, Z. – Kobr, M. – Mls, J. – Šantrůček, J. – Šilar, J. – Valečka, J. 

(1993): Optimalizace využívání a ochrany podzemních vod s ohledem na ostatní složky životního prostředí: 

polická pánev. Zpráva za úvodní etapu úkolu. – MS Katedra hydrogeol. a inž. geol. Přírodověd. fak. Univ. 

Karl. Praha. 

Krásný, J. – Buchtele, J. – Čech, S. – Hrkal, Z. – Jakeš, P. – Kobr, M. – Mls, J. – Šantrůček, J. – Šilar, J. – 

Valečka, J. (2002): Hydrogeologie polické pánve: optimalizace využívání a ochrany podzemních vod. – 

Sbor. geol. Věd, HG IG, 22, 5–100. 

Krásný, J. ‒ Buchtele, J. – Čech, S. – Hrkal, Z. – Kobr, M. – Mls, J. – Šantrůček, J. – Šilar, J. – Valečka, J. 

(1995): Optimalizace využívání a ochrany podzemních vod s ohledem na ostatní složky životního prostředí: 



Rebilance zásob podzemních vod                                                         ID EIS 10051606-SFŽP 

205 

 

polická pánev. Zpráva za 2. etapu. – MS Úst. hydrogeol., inž. geol. a užité geofyz. Přírodověd. fak. Univ. 

Karl. Praha. 

Krásný, J. ‒ Císlerová, M. ‒ Čurda, S. ‒ Datel, J. V. ‒ Dvořák, J. ‒ Grmela, A. ‒ Hrkal, Z. ‒ Kříž, H. ‒ 

Marszalek, H. ‒ Šantrůček, J. ‒ Šilar, J. (2012): Podzemní vody České republiky. Regionální geologie 

prostých a minerálních vod. 1143 s. Čes. geol. služba, Praha. 

Kratochvíl A. (1988): Hydrogeologická mapa list 04-31 Meziměstí.- Ústřední ústav geologický. Praha. 

Kratochvíl A. (1990): Hydrogeologická mapa list 04-33 Náchod.- Ústřední ústav geologický. Praha. 

Krejčí, J. (1870): Studie v oboru křídového útvaru v Čechách. I. Všeobecné a horopisné poměry, jakož i 

rozčlenění křídového útvaru v Čechách. Archiv pro přírodovědecké proskoumání Čech, díl I, sekce II, 

35‒161. 

Kukal, Z. (1985): Návod k pojmenování a klasifikaci sedimentů. Metodická příručka. ‒ 80 s. Ústř. Úst. geol., 

Praha. 

Malkovský, M. (1979): Tektogeneze platformního pokryvu Českého masivu. – Knih. Ústř. Úst. geol., 53. Praha. 

Michek, R. ‒ Pačesná, D. (2015a): Závěrečná zpráva průzkumného hydrogeologického vrtu 4110_03AT Velké 

Petrovice. ‒ MS archiv Čes. geol. služba. 

Michek, R. ‒ Pačesná, D. (2015b): Závěrečná zpráva průzkumného hydrogeologického vrtu 4110_T Libná. ‒ 

MS archiv Čes. geol. služba. 

Petrascheck, W. (1934): Der böhmische Anteil der Mittelsudeten und sein Vorland. – Mitt. Geol. Gesell. 26, 1–

134. Wien. 

Petraschek (1912): Geologische Spezialkarte der im Reichsrate vertretenen Königreiche und Länder der 

Österreichisch-Ungarischen Monarchie 1 : 75 000. Blatt Josefstadt und Nachod. ‒ MS archiv Čes. geol. 

služba. 

Petraschek (1913): Erläuterungen zur geologischen Karte 1 : 75 000 NW Gruppe Nr. 17: Josefstadt und Nachod. 

Geol. R. A., 1913 Wien. 

Plešinger V. (1966): Hydrogeologické  poměry okresu Náchod. - MS Geofond. Praha. 

Prchalová H. – Durčák M. – Kozlová M. – Vizina A. – Rosendorf P. – Mrkvičková M. a kol. (2013):  Metodiky 

hodnocení chemického a kvantitativního stavu útvarů podzemních vod pro druhý cyklus plánů povodí v ČR. 

– Výz. Úst. Vodohosp. TGM, v. v. i. Praha. 

Scupin (1932): Zur paläogeographie des sudetischen Kreidemeeres. ‒ Z. Dt. Geol. Ges., 88, 213‒256. 

Skácelová, Z. – Mlčoch, B. – Tasáryová, Z. (2009): Digital Elevation Model of the Crystalline Basement and 

Permo-Carboniferous surface (Bohemian Massif, NE part of the Czech Republic). – Acta Geodyn. 

Geomater., 6 (3), 265‒271. 

Slepička F. et al. (1996b): Komplexní řešení časoprostorového režimu složek  vodního fondu v  PKP a jeho  

ovlivňování. Část II OKrA. - MS Výzk. Úst. Vodohosp. TGM. Praha. 

Středa, J. ‒ Bíža, J. ‒ Bouda, A. ‒ Franke, M. ‒ Pazdera, A. ‒ Pilc, Z. ‒ Purkyňová, E. ‒ Souta, M. ‒ Valterová, 

P. ‒Vlasák, J. ‒ Žáková, B. (1982): Stachanov-Radvanice, Stachanov-státní hranice. Surovina: černé uhlí. 

Etapa průzkumu: předběžná a vyhledávací. Stav ke dni 1. 10. 1982. Geoindustria, Praha. 117 s. ‒ MS archiv 

Čes. geol. služba 

Středa, J. ‒ Franke, M. (1968): Závěrečná zpráva Stachanov-Radvanice. Surovina: černé uhlí. Etapa: 

vyhledávací. Stav k 1. 12. 1967. Geoindustria, Praha. 117 s. ‒ MS archiv Čes. geol. služba 

Tásler, R. ‒ Čadková, Z. ‒ Dvořák, J. ‒ Fediuk ,F. ‒ Chaloupský, J. ‒ Jetel, J. ‒ Kaiserová-Kalibová, M. ‒ 

Prouza, V. ‒ Schovánková-Hrdličková, D. ‒ Středa J. ‒ Střída M. ‒ Šetlík J. (1979): Geologie české části 

vnitrosudetské pánve. – 292 s. Ústř. Úst. geol., Praha. 



Rebilance zásob podzemních vod                                                         ID EIS 10051606-SFŽP 

206 

 

Tásler, R. ‒ Vejlupek, M. (1987): Vysvětlivky k základní geologické mapě ČSSR 1 : 25 000, 04-311 Libná a 04-

313 Radvanice. ‒ MS archiv Čes. geol. služba 

Tásler, R. (neuvedeno): Geologická mapa 1: 25 000 M-33-57-C-b Hronov. ‒ MS archiv Čes. geol. služba 

Tásler, R. et al. (1983): Vysvětlivky k základní geologické mapě ČSSR 1 : 25 000, 04-414 Teplice nad Metují. ‒ 

MS archiv Čes. geol. služba 

Tásler, R. et al. (1995): Geologická mapa ČR. List 04-31 Meziměstí. Měřítko 1 : 50 000. Soubor geologických a 

ekologických účelových map přírodních zdrojů. – Čes. geol. úst. 

Tomanová, R. (1998): Facie a architektury pískovců Broumovských stěn, Polická pánev. Diplomová práce. ‒ 

Přírodověd. fak. Univ. Karl. 

Uhlík J., Milický M., Baier J., Chaloupková M.: Hydraulický model Region R7a – východočeská křída sever 

Polická pánev (4110), dokumentace 1. Etapy prací, Progeo s.r.o. Praha 2012 

Uličný, D. ‒ Laurin, J. ‒ Čech, S. (2009a): Controls on clastic sequence geometries in a shallow-marine, 

transtensional basin: the Bohemian Cretaceous Basin, Czech Republic. – Sedimentology, 56, 4, 1077‒1114. 

Uličný, D. ‒ Špičáková, L. ‒ Cajz, V. ‒ Hronec, L. (2015): Podklady pro prostorový model hydrogeologicky 

významných stratigrafických rozhraní ve vybraných hydrogeologických rajonech. Geofyzikální ústav AV 

ČR. Závěrečná zpráva. – MS archiv Čes. geol. služba 

Uličný, D. ‒ Špičáková, L. ‒ Grygar, R. ‒ Svobodová, M. ‒ Čech, S. ‒ Laurin, J. (2009b): Palaeodrainage 

systems at the basal unconformity of the Bohemian Cretaceous Basin: roles of inherited fault systems and 

basement lithology during the onset of basin filling. Bull. Geosciences, 84, 577–610. 

Uličný, D. (2001): Depositional system and sequence stratigraphy of coarse-grained deltas in shallow-marine, 

strike-slip setting: the Bohemian Cretaceous Basin, Czech Republic. Sedimentology, 48, 599–628. 

Uličný, D. (2004): A drying-upward aeolian system of the Bohdašín Formation (early Triassic), Sudetes of NE 

Czech Republic: record of seasonality and long-term palaeoclimate change. ‒ Sedimentary Geology, 167 

(1‒2), 17-39. 

Vachtl, J. (1965): Výsledky strukturně geologického výzkumu české křídy a jejího podloží v létech 1961–1963. 

– Sbor. geol. věd, G9, 7–9. Praha. 

Včíslová D.  (1974): Vysvětlivky k hydrogeologické  mapě ČSSR 1 : 200 000 list Náchod. - MS Ústř. úst. geol. 

Praha. 

Vejlupek, M. ‒ Kratochvíl, A. ‒ Pražák, J. ‒ Šalanský, K. ‒ Šimůnek, Z. ‒ Tásler, R. ‒ Vrtišková, M. (1987): 

Vysvětlivky k základní geologické mapě ČSSR 1 : 25 000, 04-332 Police nad Metují. ‒ MS archiv Čes. geol. 

služba 

Vejlupek, M. (1984a): Vysvětlující text k vrstevnicové mapě báze spodního turonu v území bilančního celku 

„Polická pánev“. – MS Čes. geol. úst. Praha. 

Vejlupek, M. (1984b): Stáří nejmladších svrchnokřídových pískovců polické a svatoňovicko-hronovské pánve. ‒ 

Věst. Ústř. Úst. geol., 59 (6), 343‒350. 

Vejlupek, M. (1986): Strukturní stavba polické a svatoňovicko-hronovské pánve. – Věst. Ústř. Úst. geol., 61 (3), 

139–148. 

Vejlupek, M. (1988): Základní geologická mapa 1:25 000, 04-332 Police nad Metují. – MS Čes. geol. úst. Praha. 

Vejlupek, M. et al. (1990): Geologická mapa ČR 1 : 50 000, list 04-33 Náchod. – Ústř. Úst. geol. Praha. 

Voigt, S. ‒ Wagreich, M. ‒ Surlyk, F. ‒ Walaszczyk, I. ‒ Uličný, D. ‒ Čech, S. ‒ Voigt, T. ‒ Wiese, F. ‒ 

Wilmsen, M., Niebuhr, B. ‒ Reich, M. ‒ Funk, H. ‒ Michalík, J. ‒ Jagt., J. W. M. ‒ Felder, P. J. ‒ Schulp A. 

S. (2008): Cretaceous. ‒ In: McCann, T. (Ed.), Geology of Central Europe, Volume 2: Mesozoic and 

Cenozoic, pp. 923-997. The Geological Society, London. 



Rebilance zásob podzemních vod                                                         ID EIS 10051606-SFŽP 

207 

 

Vrba  J.  (1966):  Hydrogeologie  Polické křídové pánve.  - MS Geofond. Praha. 

Vrba, J. (1971): Hydrogeologie artéské pánevní struktury v české části vnitrosudetské pánve. – Sbor. geol. Věd, 

HG IG, 8, 7–48. 

Zahálka (1921): Východočeský útvar křídový. Část severní s Kladskem a Slezskem. ‒ 105 s. Vlastním nákladem, 

Roudnice. 

Ziegler, P. (1990): Cenozoic rift system of western and central Europe: An overview. ‒ Geol. Mijnbouw, 73, 99–

127. 

 

Zákon č. 62/1988 Sb. o geologických pracích, ve znění pozdějších předpisů 

Zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon 

o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů 

Zákon č. 254/2001 Sb. ze dne 28. června 2001 o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění 

pozdějších předpisů. 

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

vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů. 

Vyhláška č. 5/2011 Sb. ze dne 20. prosince 2010 o vymezení hydrogeologických rajonů a útvarů podzemních 

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

podzemních vod, ve znění pozdějších předpisů. 

Vyhláška č. 120/2011 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství č. 428/2001 Sb., kterou se provádí 

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

(zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů. 

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

pitné vody, ve znění pozdějších předpisů. 

Vyhláška č. 369/2004 Sb. ze dne 3. června 2004 o projektování, provádění a vyhodnocování geologických prací, 

oznamování rizikových geofaktorů a o postupu při výpočtu zásob výhradních ložisek, ve znění pozdějších 

předpisů. 

Vyhláška č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou 

potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů. 

Vyhláška č. 431/2001 Sb., o obsahu vodní bilance, způsobu jejího sestavení a o údajích pro vodní bilanci, ve 

znění pozdějších předpisů. 

Plán rozvoje vodovodů a kanalizací České republiky (PRVKÚ ČR) 

http://eagri.cz/public/web/mze/voda/vodovody-a-kanalizace/plany-rozvoje-vodovodu-a-kanalizaci/prvku-

cr/plan-rozvoje-vodovodu-a-kanalizaci-ceske.html 

 

http://broumovsko.ochranaprirody.cz 

http://lokality.geology.cz 

http://www.biomonitoring.cz 

http://www.cittadella.cz  

http://www.nature.cz 

http://www.ochranaprirody.cz  

Plán péče o NPP Polické stěny na období 2009–2015 - návrh na vyhlášení, Ekologická projekce s.r.o., 

http://broumovsko.ochranaprirody.cz 

http://eagri.cz/public/web/mze/voda/vodovody-a-kanalizace/plany-rozvoje-vodovodu-a-kanalizaci/prvku-cr/plan-rozvoje-vodovodu-a-kanalizaci-ceske.html
http://eagri.cz/public/web/mze/voda/vodovody-a-kanalizace/plany-rozvoje-vodovodu-a-kanalizaci/prvku-cr/plan-rozvoje-vodovodu-a-kanalizaci-ceske.html
http://broumovsko.ochranaprirody.cz/
http://lokality.geology.cz/
http://www.biomonitoring.cz/
http://www.cittadella.cz/
http://www.nature.cz/
http://www.ochranaprirody.cz/
http://broumovsko.ochranaprirody.cz/


Rebilance zásob podzemních vod                                                         ID EIS 10051606-SFŽP 

208 

 

Plán péče o přírodní památku „Kočičí skály“ na období 2008-2022, Správa CHKO Broumovsko, 

http://broumovsko.ochranaprirody.cz 

Plán péče o přírodní památku Borek na období 2017 – 2026, AOPK ČR 2016, http://portal.gov.cz 

Plán péče o přírodní památku Šafránová stráň na období 2009–2018, AOPK ČR, Správa CHKO Broumovsko, 

http://broumovsko.ochranaprirody.cz, 

Plán péče o přírodní rezervaci Ostaš na období 2017 – 2026, AOPK ČR 2016, http://portal.gov.cz 

http://broumovsko.ochranaprirody.cz/
http://portal.gov.cz/
http://broumovsko.ochranaprirody.cz/
http://portal.gov.cz/

	Prázdná stránka



