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ZAVEDENÉ ZKRATKY A POJMY 

AOPK Agentura ochrany přírody a krajiny ČR 

B separovaný základní odtok (mm/měsíc) 

BF modelovaný základní odtok (mm/měsíc) 

BFI baseflow index – poměr základního odtoku k celkovému 

CO celkový odtok  

ČGS Česká geologická služba  

ČHMÚ Český hydrometeorologický ústav  

ČKP česká křídová pánev  

ČOV    čistírna odpadních vod 

ČR Česká republika  

ČÚZK Český úřad zeměměřický a katastrální  

GDO, Klíč GDO  jedinečné identifikační číslo objektu v archivu ČGS 

Geofond   archiv ČGS 

GIS geografický informační systém  

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

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

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

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

poskytování informací veřejnosti. Provádí se podle povodí povrchových vod a 

hydrogeologických rajonů podzemních vod (§ 21 vodního zákona).  

hpv hladina podzemních vod 

ID identifikační číslo  

IG inženýrskogeologický  

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

podzemních vod  

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

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

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

hospodářství - Terminologie hydrologie a hydrogeologie).  

MZe     Ministerstvo zemědělství České republiky 

MŽP Ministerstvo životního prostředí České republiky  

P měsíční srážkový úhrn  

PO podzemní odtok 
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podnik Povodí    Povodí Labe, s.p.; Povodí Moravy, s.p.; Povodí Odry, s.p.; Povodí Ohře, s.p.; 

Povodí Vltavy, s.p.;  

PPP měření postupných profilových průtoků III. etapová zpráva projektu „Rebilance zásob 

podzemních vod“  

PPZ připovrchová zóna 

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

za přírodních poměrů dlouhodobě doplňované infiltrací do hydrogeologického kolektoru nebo 

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

R měsíční odtoková výška pozorovaná  

RC dotace zásob podzemních vod  

RM měsíční odtoková výška modelovaná  

RCM regionální klimatické modely 

SEKM Systém evidence kontaminovaných míst 

T teplota 

TDS celková mineralizace (total dissolved solids) 

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

kolektorech (§2 odst. 7 vodního zákona).  

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

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

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

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

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

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

prostředí charakterizované společnou formou jejich výskytu nebo společnými vlastnostmi vod a 

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

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

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

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

využívat z hydrogeologického kolektoru nebo zvodněného systému, aniž nastane negativní 

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

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

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

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

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

znění pozdějších předpisů).  

ZO    základní odtok  

ŽP    životní prostředí 
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ÚVOD 

 

Cílem projektu  Rebilance zásob podzemních vod financovaného Státním fondem životního prostředí 

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

standardních i moderních metodických postupů  a technologií přehodnotit přírodní zdroje podzemních 

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

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

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

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

chráněných terestrických ekosystémů vázaných na podzemní vody v příslušném rajonu. 

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

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

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

prací.  

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

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

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

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

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

přílohami výše uvedené všeobecné části zprávy.   

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

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

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

rajonu. 

 

1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 

Tabulka 1-1. Základní údaje o hydrogeologickém rajonu 4221  

(heis.vuv.cz) 

ID hydrogeologického rajonu: 4221 

Název hydrogeologického rajonu: Podorlická křída v povodí Úpy a Metuje 

ID útvaru: 42210 

Název útvaru: Podorlická křída v povodí Úpy a Metuje 

Plocha, km2: 252,5 

Pozice: rajon základní vrstvy 

Geologická jednotka: Sedimenty svrchní křídy 

Povodí: Labe 

Dílčí povodí: Horní a střední Labe 

Bilancovaný kolektor: kolektor B – bělohorské souvrství, spodní (až střední) turon 

Kraje: Královéhradecký 

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

HGR 4221 zahrnuje území mezi Novým Městem n.M., Jaroměří a severním okolím České Skalice 

k Červenému Kostelci, v oblasti výskytu křídových sedimentů v severní části Podorlické křídy, 

východní části Jaroměřské synklinály, severní část Opočenské antiklinály a severovýchodního okraje 

České křídové pánve. HGR 4221 je vymezen jako rajon základní vrstvy ve smyslu rajonizace (Olmer a 

kol. 2006, dle vyhlášky č. 5/2011 Sb.) - obr. 2-1. Hydrogeologický rajon 4221 je vymezen v severní 

části podorlického zvodněného systému ve smyslu Krásného et al. (2012). Celková plocha rajonu činí 

253 km
2
.  

V rajonu 4221 jsou vyčleňovány dva kolektory: 1) bazální – kolektor A v pískovcovém vývoji, 

sdružující písčité facie perucko-korycanského souvrství cenomanu (kolektor A s.s.) a bohdašínského 

souvrství triasu (kolektor T s.s.); 2) svrchní kolektor B (resp. bazální v případě nepřítomnosti 

cenomanu) tvoří písčité slínovce až spongility bělohorského souvrství. Bilancován je pouze kolektor 

B, z důvodu nesouvislého výskytu a malého vodárenského významu kolektoru A. 

Východní a severní hranici rajonu představuje okraj výchozů křídových souvrství, případně triasu (na 

severu). Severozápadní hranici vůči Královédvorské synklinále tvoří hydrologická (orografická 

rozvodnice), západní hranici představuje tok Labe. Jihozápadní hranici rajonu tvoří předpokládaná 

tektonická linie v pokračování výravského zlomu (hranice mezi labským a orlicko-žďárským vývojem 

křídy). Jižní hranici představuje hydrogeologická rozvodnice kolektoru B mezi směrem odvodnění do 

Labe a Metuje, a směrem k Orlici a jejím přítokům (rajon 4222) 

. 
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Obrázek 2-1. Situace hydrogeologického rajonu 4221 
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3. VSTUPNÍ INFORMACE 

3.1. GEOLOGICKÁ PROZKOUMANOST 

V 80. letech 20. Století proběhla mapovací etapa v síti S-JTSK, založená na shrnutí výsledků starších 

mapovacích prací a terénních revizích. V rámci Souboru geologických a účelových map ČR v měřítku 

1 : 50 000 bylo pokryto i území rajónu 4221, a to hned na čtyřech listech geologických map:  03-44 

Dvůr Králové nad Labem (red. Vejlupek 1987); 04-33 Náchod (red. Vejlupek 1990); 13-22 Jaroměř 

(red. Vejlupek 1995); 14-11 Nové Město nad Metují (red. Sekyra 1990). Vysvětlivky jsou vydány 

pouze u listů 04-33 Náchod (ed. Müller 1997) a 14-11 Nové Město n. M. (ed. Müller 1998). Další 

etapa základního geologického mapování, která probíhá od 90. let v podrobnějším měřítku 1 : 25 000 

bohužel zatím území rajonu nezahrnula.  

Dílčí data vztahující se k oblasti rajonu 4221 jsou však obsažena v regionálních dílech, které shrnují 

výsledky několikaletých výzkumů celé české křídové pánve. Takovým dílem je například základní 

monografie Malkovského a kol. (1974), která shrnuje data z hlubokých vrtů a řadu seismických 

profilů. Pro pochopení tvaru a fungování cenomanského kolektoru A je zásadní práce Uličného a kol. 

(2009), řešící celou Českou křídovou pánev z hlediska nástupu křídového moře a vztahu sedimentace 

k okolnímu paleoreliéfu.  

Celý rajón zhodnotily z hydrogeologického, geologického a strukturního hlediska práce realizované v 

letech 1981-89 státním podnikem Stavební geologie Praha, v rámci projektu Hydrogeologická syntéza 

české křídové pánve, který slouží jako výchozí pro stávající projekt „Rebilance“. Výsledky této 

syntézy jsou shrnuty v monografii Herčíka a kol. (1999). 

Celé území rajonu 4221 bylo v minulosti pokryto četnými vrtnými pracemi, které jsou poměrně 

rovnoměrně rozmístěny, s vyšší koncentrací vrtů v okolí městských aglomerací jako je Česká Skalice, 

Jaroměř a Nové Město nad Metují. Kompletní vrtná dokumentace je uložena v archivech ČGS 

Geofondu a pro účely projektu byla použita digitalizované verze vrtných dat.  
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Obrázek 3-1 Mapa vrtné prozkoumanosti s vyznačením geologických řezů  
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3.1.1. PRÁCE PROVÁDĚNÉ V RÁMCI PROJEKTU 

Geologické práce v rámci projektu Rebilance zásob podzemních vod volně navázaly na 

Hydrogeologickou syntézu české křídové pánve (souhrn Herčík a kol. 1999). 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 rajón zpracovány závěrečné zprávy (Uličný a kol. 2015), ve kterých byly 

kromě genetických jednotek vymezených v jednotlivých řezech, komentovány také konkrétní 

sedimentologické problémy. Tato revize tektoniky tak významně zpřesnila pohled na geologickou 

stavbu v části HGR 4221. Případné rozdíly v obou koncepcích jsou komentovány v kap. 4.1.2 této 

zprávy. 

Nově byla rovněž provedena série geofyzikální měření společností INSET, s. r. o. Cílem bylo určení 

mocnosti křídových sedimentů, a průběhu tektonických poruch s nevýrazným povrchovým projevem. 

V rámci rajonu 4221 bylo geofyzikální měření provedeno pouze v západní části rajonu, nedaleko 

Kuksu, jako součást převažujícího měření v rajonu 4240 (Levá a kol. 2015a). Podrobné výsledky pro 

celou oblast včetně metodiky geofyzikálních prací jsou shrnuty v závěrečné zprávě Levé a kol. 

(2015b). 

Jelikož jižní část HGR 4221 leží na holicko-novoměstské paleoelevaci (Čech a Valečka 1991), zcela 

zde chybí kolektor A (cenoman). V souladu s tímto byly realizované vrty hloubeny v hlubší části 

rajonu, severně od paleoelevace. Nakonec byly realizovány pouze dva hydrogeologické vrty na 

lokalitě Krabčice – 4221_01A a 4221_01B (viz tabulka 3-1), při západním okraji rajonu. Celková 

dosažená hloubka vrtu 01A je 45 m.  

První vrt (4221_01A) prošel až do podloží křídových sedimentů. Nové vrty byly cíleny pouze na 

hydrogeologii. Konkrétní přínos nových hydrogeologických vrtů je tedy detailně komentován 

v příslušné kapitole 3.2. 

 

Tabulka 3-1 Přehled vrtů vyhloubených v rámci projektu Rebilance zásob podzemních vod v rajonu 4221 

ID vrtu název vrtu cílový kolektor hloubka vrtu (m) X Y Z 

4221_01A Krabčice A 45,0 -1022707,40 -630096,03 277,62 

4221_01B Krabčice B 26,3 -1022703,44 -630101,91 277,63 

 

 

3.2. HYDROGEOLOGICKÁ PROZKOUMANOST 

Hydrogeologické poměry zájmového území jsou přehledně zpracovány v souhrnné regionální 

monografii Krásného et al. (2012) v rámci podorlického zvodněného systému. Základní význam pro 

poznání hydrogeologie křídy má Syntéza České křídové pánve (Herčík a kol. 1987 - zájmového území 

se týká Bilanční celek 9 Křída severně od jílovické poruchy – jež zpracoval Z. Herrmann) publikovaná 

později jako Hydrogeologie české křídové pánve (Herčík a kol 1999). V těchto studiích jsou popsány 

hydrogeologické poměry křídových sedimentů, tvorba, pohyb a odtok podzemních vod v křídových 

kolektorech, filtrační parametry, infiltrační oblasti, jímání a ochrana podzemních vod, geochemie a 

znečištění podzemních vod.  
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Zájmové území zkoumalo několik významných regionálních prací: Základní hydrogeologická mapa 

1:200 000 a Mapa chemismu podzemních vod 1:200 000 list 13 Hradec Králové (Krásný 1981a, 

1981b) a k nim příslušné Vysvětlivky (Krásný et al. 1982), dtto pro list 14 Šumperk (Kačura 1985a,b, 

Kačura et al. 1991) a pro list 03 Liberec, 04 Náchod (Jetel 1984a, Jetel et al. 1986). Hydrogeologické 

mapy v rámci souboru geologických a účelových map 1:50 000 list 04-33 Náchod sestavil Kratochvíl 

(1990), 03-44 Dvůr Králové - Hrkal (1987), 13-22 Jaroměř - Burda (1994) a 14-11 Nové Město nad 

Metují -  Burda (1993) a k nim příslušné textové Vysvětlivky k listům 04-3x, 13-11 a 14-11 (Burda in: 

Müller ed. 1997, 1998a, 1998b).  

Další regionální práce jsou významné pro studium hydraulických vlastností hornin, využívání 

podzemní vody i pro ochranu podzemních vod před znečištěním, např. Ústecká synklinála – sever 

(Chrástka et al. 1977), Hydrogeologické poměry s. části Ústecké synklinály (rajón M-23 Chrástka 

1983). Ze starších regionálních prací jmenujme Vodárensky využitelné nádrže podzemních vod v 

Čechách a Hydrogeologii ČSSR I (Hynie 1949, 1961), závěrečné zhodnocení hydrogeologických prací 

na Jaroměřsku (Kněžek 1976), Jímací území Jaroměřsko (Kněžek 1982), Hydrogeologické poměry 

rajónu I-II M 22-ec Jaroměřsko - Opočensko (Plešinger 1967, 1971), Hydrogeologické poměry okresu 

Náchod (Plešinger 1966), Pro popis výskytu minerálních vod má základní význam publikace 

Minerální vody Východočeského kraje (Jetel - Rybářová 1979).  

 

VRTNÁ HYDROGEOLOGICKÁ PROZKOUMANOST 

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

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

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

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

řady pozorování hladin a chemismu podzemních vod ČHMÚ. 

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

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

 

Tabulka 3-2 Hydrogeologická vrtná prozkoumanost z Geodatabáze 

HGR 
Počet vrtů 

celkem 

Počet vrtů s hloubkou 

>5m 

Počet vrtů s čerpací 

zkouškou 

Počet vrtů s chemickými analýzami 

vody 

4221 305 292 231 305 

 

Specifická pozornost byla věnována vrtům s dlouhodobým režimním měřením, které jsou uvedeny 

v následující tabulce 3-3. 
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Tabulka 3-3 Vrty a prameny s režimním pozorováním 

Označení 

ČHMÚ 
název 

Nadmořs

ká výška 

[m n.m.] 

Číslo 

hydrologického 

pořadí 

katastr 
Sledován 

od roku 

Sledovaný 

parametr 

Sledovaný 

kolektor 

PP0032 
Žernov, Nad trkačem 325.00 3-1-01-02-0510 

Žernov u České 

Skalice 

1968-2014 H  

PP0033 Červený Kostelec 

(Stolín), Za Kapčukem 
380.00 3-1-01-02-0510 Stolín 

1967-2014 H  

PP0034 Brzice, V končinách 1 405.00 3-1-01-02-0560 Brzice 1967-2014 H  

PP0035 Lhota pod Hořičkami, 

U kapličky 
305.00 3-1-01-02-0570 

Lhota pod 

Hořičkami 

1967-2014 H  

PP0037 Žernov (Rýzmburk), 

Pod cestou 2 
300.00 3-1-01-02-0510 

Žernov u České 

Skalice 

1968-1971   

PP0038 Žernov (Všeliby), 

Obecní studna 
380.00 3-1-01-02-0541 Všeliby 

1968-1970   

PP0039 Žernov (Rýzmburk), 

Pod cestou 1 
300.00 3-1-01-02-0510 

Žernov u České 

Skalice 

1968-1971   

PP0647 Slatina nad Úpou, Pod 

vychronem 
355.00 3-1-01-02-0510 Slatina nad Úpou 

1968-1970   

PP0648 Brzice, U jezírka 490.00 3-1-01-02-0560 Mezilečí 1967-1969   

PP0649 Červený Kostelec, 

Velký Haltýř 
368.00 3-1-01-02-0510 Stolín 

1967-1970   

PP0652 Brzice, V končinách 3 408.00 3-1-01-02-0560 Brzice 1967-1970   

PP0660 Červený Kostelec, 

Malý Haltýř 
370.00 3-1-01-02-0510 Stolín 

1967-1968   

PP0661 Brzice, V končinách 2 398.00 3-1-01-02-0560 Brzice 1967-1968   

PP0662 Červený Kostelec, Za 

Kapčukem 2 
372.00 3-1-01-02-0510 Stolín 

1967-1968   

PP0663 Žernov, Libuše 365.00 3-1-01-02-0510 Červená Hora 1967-1968   

PP0664 Žernov, Nad 

Žebráckou roklí 1 
370.00 3-1-01-02-0510 Červená Hora 

1967-1968   

PP0665 Žernov, Nad 

Žebráckou roklí 2 
365.00 3-1-01-02-0510 Červená Hora 

1967-1968   

PP0666 Červený Kostelec, 

Rouděnka 
415.00 3-1-01-02-0520 

Červený 

Kostelec 

1967-1968   

VP0021 Česká Skalice 

(Ratibořice) 
281.99 2-1-01-02-0550 

Ratibořice u 

České Skalice 

1966-2014 H  

VP7004 
Chvalkovice, P 6 341.19 2-1-01-01-0840 

Chvalkovice v 

Čechách 

1974-2008 H,J  

VP7005 
Chvalkovice, P 6/1 342.06 2-1-01-01-0840 

Chvalkovice v 

Čechách 

1974-2014 H,J A+B 

VP7006 
Hořičky, P 5 427.90 2-1-01-02-0560 

Chlístov u 

Hořiček 

1974-2007   

VP7007 
Hořičky, P 5/1 427.99 2-1-01-02-0560 

Chlístov u 

Hořiček 

1977-2007   

VP7018 Provodov, PV 1 294.21 2-1-01-03-0540 Provodov 1991-2014 H,J B 

VP7019 Provodov, PV 1 A 294.14 2-1-01-03-0540 Provodov 1991-2007 H,J  

VP7020 Lejšovka, J 4 266.19 2-1-01-04-0050 Lejšovka 1994-2014 H,J B 

VP7026 Velká Jesenice 

(Volovka), VN-01 
262.12 2-1-01-03-0590 Volovka 

2008-2014 H,J B 

*Poznámka H hladiny, vydatnost, J jakost 
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Obrázek 3-2 Objekty v současnosti pozorované ČHMÚ 

 

NOVÉ HYDROGEOLOGICKÉ VRTY PROVÁDĚNÉ V RÁMCI PROJEKTU REBILANCE ZÁSOB 

PODZEMNÍCH VOD 

 

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

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

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

hydrogeologické vrty.  

 

Tabulka 3-4 Přehled hydrogeologických vrtů a jejich základních výsledků vyhloubených v rámci projektu 

Rebilance zásob podzemních vod v letech 2014-2015  

ID vrtu Název vrtu cílový 

kolektor 

Hloubka 

vrtu (m) 

Rozsah cílového 

kolektoru (m) 

Koeficient transmisivity 

 (m2.s-1) 

4221_01A Krabčice A 45,0 27,0 – 37,3 1,25.10-6 

4221_01B Krabčice B 26,3 3,0 – 26,3 2,22.10-4 

 

Průzkumný hydrogeologický vrt 4221_01A Krabčice  

Průzkumný vrt je situován východně od obce Krabčice (Dolany) na okraji aluviální nivy říčky 

Běluňky. 

Cílem průzkumného vrtu je získání hydrogeologických a geologických údajů o hraniční oblasti mezi 

podorlickou křídou a královédvorskou synklinálou, kde hlavní zvodnění přechází z kolektoru B na 

kolektor A. 

Průzkumný hydrogeologický vrt 4221_01A je proveden jako artéská studna o hloubce 45,0 m. 

Kolektoru A je v hloubce 27,0–37,3 m pod terénem (277,62 m n. m.). Před hydrodynamickou 

zkouškou dne 10.3.2015 byla hladina podzemní vody ve vrtu v hloubce 5,19 m pod měřícím bodem 
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(278,42 m n.m.), tedy v úrovni 273,23 m n/m. Zvodnění kolektoru A má napjatou hladinu podzemní 

vody. 

 

Tabulka 3-5 Základní litostratigrafická rozhraní průzkumného vrtu 4221_01A 

hloubka (m) 
hornina stratigrafické zařazení 

hydrogeologický typ 

horniny od do 

0 3,0 Spraš, sprašová hlína  pleistocén/holocén poloizolátor 

3,0 27,0 Slínovec, prachovec spodní turon kolektor B 

27,0 33,0 Prachovec, jílovec spodní turon/cenoman  

33,0 37,3 Pískovec cenoman kolektor A 

37,3 45,0 Fylit krystalinikum počevní izolátor 

 

Byla provedena hydrodynamická zkouška v neustáleném režimu v trvání 1+3+2 dny. V průběhu HDZ 

byl pozorován sousední vrt 4221_01B do kolektoru B ve vzdálenosti 9,2 m a studna pana Janečka na 

parcele 204/11. Na žádném z pozorovaných objektů nebylo zjištěno významné ovlivnění. 

Vyhodnocení HDZ bylo provedeno metodou Jacobovy aproximace s výslednou hodnotu průtočnosti 

kolektoru T = 0,11 m
2
/d = 1,25.10

-6
 m

2
/s. Při mocnosti kolektoru A zvodněných 10,3 m je součinitel 

hydraulické vodivosti k= 1,21.10
-7

 m/s. Po zhodnocení realizované hydrodynamické zkoušky lze 

hydraulické vlastnosti křídového kolektoru A ve vrtné lokalitě 4221_01A klasifikovat podle 

transmisivity jako velmi nízké, kde vrtná lokalita umožňuje jednotlivé nepravidelně využívané odběry. 

Pro zhodnocení kvality vody křídových zvodněných vrstev kolektoru A (perucko-korycanské 

souvrství) byl použit výsledek chemické analýzy vzorku vody odebrané z vrtu 4221-01A Krabčice 

13.3.2015. Podle tohoto odběru je voda sodno-hydrogenuhličitanového typu s poměrně vysokou 

mineralizací 0,88 g/l. Chemické typy i celková mineralizace nejsou v kolektoru A v příslušném rajonu 

obvyklé, naznačují stagnující prostředí mající charakter na rozhraní svrchní a střední hydrodynamické 

a hydrochemické zóny, vyskytující se obvykle v hloubkách sto až tisíc m (Krásný a kol. 2012). Možné 

propojení kolektoru A s kolektorem B, jak naznačuje karotáž, chemismus vody prakticky vylučuje – 

chemismus ve vrtu 4221_01B je zcela odlišný. 

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

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

a četnost a rozsah kontroly pitné vody, ve znění pozdějších předpisů) voda vyhovuje. Analyzované 

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

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

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

do nejlepší kategorie A1. 

Podle zadání byla na tomto vrtu provedena karotáž před výstrojí 8.10.2014 a revizní karotáž po 

definitivní výstroji a hydrodynamické zkoušce 8.4.2015. Byl zjištěn výrazný hydraulický zkrat mezi 

kvartérem a křídou. 

Další podrobnosti – viz kompletní dokumentace Herrmann et al. (2015a), která je uložena v archívu 

ČGS. 
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Průzkumný hydrogeologický vrt 4221_01B Krabčice  

Průzkumný vrt je situován východně od obce Krabčice (Dolany) na okraji aluviální nivy říčky 

Běluňky jako párový vrt k vrtu 4221_01A. 

Cílem průzkumného vrtu je získání hydrogeologických a geologických údajů o hraniční oblasti mezi 

podorlickou křídou a královédvorskou synklinálou, kde hlavní zvodnění přechází z kolektoru B na 

kolektor A. 

Průzkumný hydrogeologický vrt 4221_01B je proveden jako vrtaná studna o hloubce 26,3 m. Kolektor 

B v bělohorském souvrství je překryt sprašovou hlínou do hloubky 3 m, báze kolektoru B podle 

hloubky karotáží zjištěných přítoků je v hloubce 15,1 m pod terénem (277,63 m n. m.) v úrovni 262,53 

m n/m. Před hydrodynamickou zkouškou dne 17.3.2015 byla hladina podzemní vody ve vrtu 

v hloubce 2,73 m pod měřícím bodem (278,43 m n.m.), tedy v úrovni 275,70 m n/m. Zvodnění 

kolektoru B ve vrtu má mocnost 13,17 m a volnou hladinu podzemní vody. 

 

Tabulka 3-6 Základní litostratigrafická rozhraní průzkumného vrtu 4221_01B 

hloubka (m) 
hornina stratigrafické zařazení 

hydrogeologický typ 

horniny od do 

0 3,0 Spraš, sprašová hlína  pleistocén/holocén poloizolátor 

3,0 26,3 Slínovec, prachovec spodní turon kolektor B 

 

Byla provedena hydrodynamická zkouška v neustáleném režimu v trvání 1+3+2 dny. V průběhu HDZ 

byl pozorován sousední vrt 4221_01A do kolektoru A ve vzdálenosti 9,2 m a studna pana Janečka na 

parcele 204/11. V obou pozorovaných objektech došlo při HDZ k reakci na odběr. Při maximálním 

snížení hladiny podzemní vody ve vrtu 4221_01B o 6,53m bylo vyvolané snížení ve vrtu 4221_01A 

0,68 m a ve studni pana Janečka 1,37 m. Vyhodnocení HDZ bylo provedeno metodou Jacobovy 

aproximace s výslednou hodnotu průtočnosti kolektoru T = 19,2 m
2
/d = 2,22.10

-4
 m

2
/s. Při zvodněné 

mocnosti kolektoru B 13 m je součinitel hydraulické vodivosti k= 1,8.10
-4

 m/s. Po zhodnocení 

realizované hydrodynamické zkoušky lze hydraulické vlastnosti puklinového křídového kolektoru B 

ve vrtné lokalitě 4221_01B klasifikovat podle transmisivity jako střední, kde vrtná lokalita umožňuje 

rozptýlené nevelké odběry pro místní zásobování, což odpovídá malé neúplné zvodněné mocnosti 

kolektoru na severním okraji hydrogeologické struktury. 

Pozice vrtu na okraji aluviální nivy Běluňky s rybníky využívanými k chovu ryb a raků vyvolává 

silnou interakci povrchové a podzemní vody. 

Pro zhodnocení kvality vody křídových zvodněných vrstev kolektoru B (bělohorské souvrství) byl 

použit výsledek chemické analýzy vzorku vody odebrané z vrtu 4221_01B Krabčice 19.3.2015. Podle 

tohoto odběru je voda vápenato-hydrogenuhličitanového typu se střední mineralizací 0,52 mg/l. 

Chemický typ i celková mineralizace jsou typické pro kolektor B ve východočeské křídě. 

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

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

a četnost a rozsah kontroly pitné vody, ve znění pozdějších předpisů) je na rozhraní nebo těsně 

nevyhovuje pesticid metachlor 0,104 μg/l (povoleno 0,10 μg/l). Ostatní analyzované složky 

nepřekračují povolené limity vyhl. 252/2004 Sb. Toxické kovy a polychlorované uhlovodíky ve vodě 

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

č. 120/2011 Sb.) se voda pro vodárenské využití řadí do kategorie A3 (tzn. vyžaduje dvou či 
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vícestupňovou úpravu) kvůli obsahu pesticidu a absorbovatelnému organickému halogenu (AOX 

0,021 mg/l), obojí však jen velmi těsně překračují hranici kat. A1/A3. 

Podle zadání byla na tomto vrtu provedena revizní karotáž po definitivní výstroji a hydrodynamické 

zkoušce 8.4.2015 a televizní prohlídka vrtu 20.8.2015. Kvartérní a turonská zvodeň na lokalitě mezi 

sebou přirozeně komunikuje a vrt tuto komunikaci pouze urychlil. 

Další podrobnosti – viz kompletní dokumentace Herrmann et al. (2015b), která je uložena v archívu 

ČGS. 
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4. CHARAKTERISTIKA RAJONU 

4.1. GEOLOGICKÁ STAVBA A CHARKTERISTIKA JEDNOTEK 

4.1.1. STRATIGRAFIE A LITOLOGIE 

Hydrogeologický rajon 4221 se nachází v sv. okrajové části české křídové pánve. Spadá sem převážná 

část povodí Úpy po soutok s Metují a povodí Metuje samotné. Sedimenty náležejí labskému vývoji s 

převažujícím slínovcovým vývojem. Na severu a severovýchodě je křída omezena denudačně oproti 

starším jednotkám karbonu a permu ve výplni podkrkonošské pánve. Západní okraj rajonu (oproti 

dílčímu rajonu 4240) je veden konvenčně, přibližně podél toku Běluňky, jež je založen na 

předpokládané tektonické linii (běluňský zlom). Jižní ohraničení celku je vedeno rovněž konvenčně a 

to podél linie jdoucí přibližně po toku řeky Metuje. Na východě je rajon 4221 ohraničen 

metamorfovanými horninami krystalinika Orlickým hor. Cca 3 km severovýchodně od hranic rajonu 

se nachází významná tektonická linie – hronovsko-poříčská zlomová zóna. 

 

PROTEROZOIKUM - PALEOZOIKUM 

Podloží křídových uloženin je tvořeno zejména permokarbonskými horninami podkrkonošské pánve, 

pokračující sem od severu. Jedná se zejména o klastické sedimenty (aleuropelity, pískovce, arkózové 

pískovce až arkózy a konglomeráty) a vulkanity. Horniny permu vystupují na povrch v údolí řeky Úpy 

severně od České Skalice, kde byl křídový pokryv erodován na podloží. Povrch permokarbonu v 

podloží cenomanu hronovsko-poříčského příkopu podkrkonošské pánve se zvedá v severní části HGR 

ze zhruba 200 m n.m. až na kolen 400 m n.m. při severním okraji. 

Při západním okraji HGR 4221 jsou ve třech vrtech popsány permokarbonské sedimenty v podloží 

křídy. Jedná se patrně o nesouvislé relikty permokarbonu, jejichž povrch se nachází řádově o několik 

metrů až prvních desítek metrů níže oproti úrovni okolního krystalinika. Vzhledem k řídké hustotě 

vrtné prozkoumanosti nelze přesněji stanovit rozsah reliktů permokarbonských sedimentů v této 

oblasti. Přímo v HGR 4221zastihl vrt K-1 jílovce v hloubce 53,5 m. 

Krystalinikum v podloží křídy tvoří ploché sedlo kolem 200 m n.m. mezi Orlickými horami a 

Zvičinou Skácelová a kol. (2009). Z drobných výchozů Kuks, Babiččino údolí i z vrtů jsou známy 

pouze fylity, řazené k orlicko-sněžnickému krystaliniku lugika. V severovýchodním rohu rajónu spadá 

krystalinikum až do záporných hloubek (vrt ZR-1 až –98,4 m n. m.) hronovsko-poříčského příkopu v 

podloží permokarbonu. Krystalinikum (fylity, břidlice) tvoří izolované ostrůvky vycházející na povrch 

u České Skalice (Ratibořice, Chvalkovice, Hajnice-Pilníkov). Krystalinické podloží bylo podrobně 

ověřeno terénními geologickými pracemi a určena jeho charakteristika včetně odběru horninových 

vzorků pro laboratorní měření fyzikálních vlastností. 

Nový hydrogeologický vrt 4221_01A zastihl v hloubce 37,3 m kvarcitický fylit, s náznakem 

fylitického svraštění. Místo vrtu se nachází směrově v pokračování zvičinského krystalinika a výchozu 

fylitů u Kuksu (Betlém), v aktuální geologické mapě (http://mapy.geology.cz/geocr_50) řazených do 

orlicko-sněžnického krystalinika lugika. Zvičinské krystalinikum se pozičně nachází jižně od výrazné 

magnetické anomálie v podloží podkrkonošské svrchnopaleozoické pánve a mělo by tedy spadat do 

bohemika, což by se mohlo týkat i hornin zastižených vrtem 4221_01A Krabčice. 

 



Rebilance zásob podzemních vod                                                         ID EIS 10051606-SFŽP 

23 

 

 

Obrázek 4-1 Prostorový geologický model podloží křídových sedimentů v oblasti rajonu 4240, 4221 a 4222 

(od severu k jihu). Byl vytvořen v síti bodů 250×250 m z geologických dat vrtné databáze, výchozových partií 

současného reliéfu a geofyzikálních dat.  

 

Při s. a sv. okraji rajonu vychází na povrch bohdašínské souvrství (trias) ležící v bezprostředním 

podloží křídových hornin. Zároveň vychází ve strmých svazích Babiččina údolí v údolí řeky Úpy. Je 

tvořeno pestrými arkózovitými, polymiktními a kaolinitickými pískovci (Vejlupek 1987, 1990). 

Pro vytvoření prostorového geologického modelu podloží křídových sedimentů (obr. 4-1) bylo využito 

celkem 295 vrtů do podloží a z geofyzikálních dat pak 138 údajů z měření VES situované v 

jihozápadní části HGR 4221. Vrty byly navzájem korelovány a využity ke zpřesnění starších 

geofyzikálních dat. Dle tohoto modelu je holicko-novoměstská elevace mírně posunuta k jihu, 
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v podstatě na území HGR 4222, a vizuálně se tak v jižní části HGR 4221 spíše neprojevuje. Z 

detailního zpracování vrtných dat a vytvořením geologických řezů (viz kapitola 4.1.2. Strukturní 

stavba) vyplývá spíše její projev úplnou nebo částečnou absencí cenomanu.  

V nově vyhloubeném vrtu 4221_01A Krabčice v západní části rajonu bylo navrtáno krystalinikum 

zastoupené fylity v hloubce 37,3 m (tedy v nadmořské výšce 240,3 m, výška terénu 277,6 m). Tato 

nová data upřesnila výškové údaje v těsné blízkosti Vlčkovického zlomu a to konkrétně jižně od něj. 

Na sever od této poruchy máme nová data z nového vrtu 4240_04W Horní Vlčkovice, který již náleží 

HGR 4240. 

 

MESOZOIKUM 

Trias 

Spodní trias 

Bohdašínské souvrství je souborem psamitů, podřadněji psefitů s jílovým pojivem, pastelově pestře 

zbarvených, většinou výrazně diagonálně nebo subhorizontálně zvrstvených. Spodní hranice je 

většinou ostrá a je totožná se svrchní hranicí bohuslavického souvrství. Svrchní hranice je denudační. 

Cenomanské sedimenty spočívají na bohdašínském souvrství diskordantně. Mocnost dnes 

zachovaného souvrství kolísá od 30 do 120 m. Hlavními litotypy jsou arkózovité pískovce a drobovité 

až lithické pískovce s drobnými klasty metamorfik, v nichž jsou slabé polohy petromiktních slepenců. 

Ve stropu jednotky jsou lokálně bělavé kaolinické křemenné pískovce. Po uložení bohdašínského 

souvrství skončila kontinentální sedimentace. Území vnitrosudetské pánve se stalo souší a uložené 

sedimenty byly vystaveny intenzivnímu zvětrávání a denudaci, která byla ukončena mořskou 

transgresí ve svrchním cenomanu. 

 

Svrchní křída 

Česká křídová pánev 

Tento rajon je z hydrogeologického hlediska významný zejména svým puklinovým kolektorem B, 

částečně však i bazálním průlino-puklinovým kolektorem A. Kolektor B je v celém rajonu 4221 vázán 

na svrchní část bělohorského souvrství.  

 

. 
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Obrázek 4-2 Geologická mapa odkrytá 
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PERUCKO-KORYCANSKÉ SOUVRSTVÍ (cenoman) 

Perucko-korycanské souvrství je svým rozsahem a mocností ovlivněno charakterem předkřídového 

terénu na který křídové sedimenty transgredují. Jižní a jihovýchodní omezení rozsahu cenomanu 

ovlivňuje tzv. holicko-novoměstská elevace (Čech a Valečka 1991), jejíž valná část se nachází jižně 

od území rajonu, v dílčím rajonu 4222. Na této elevaci perucko-korycanské souvrství zcela chybí, 

resp. začíná až později v cenomanu (pozdně cenomanská sekvence CEN 5 dle Uličného a kol. 2009, 

2015 a pod.). Celková mocnost perucko-korycanského souvrství klesá od Z k V, až východně od Labe 

toto souvrství zcela vykliňuje, naopak směrem ke Dvoru Králové pak mocnost cenomanu prudce 

narůstá. 

Charakter peruckých vrstev je zejména jílovito-prachovcový až jílovcový. Jílovce jsou místy uhelné a 

při bázi často přecházejí do pískovců až slepenců. Pískovce se s jílovci někdy cyklicky opakují. 

Mocnost peruckých vrstev nepřesahuje 15 m (Herčík a kol. 1999). Korycanské vrstvy jsou tvořeny 

zejména pískovci. Dále jsou přítomny konglomeráty a prachovce, ovšem již v mnohem menším míře. 

Slepence tvoří zejména bazální polohu vrstev. Prachovce se potom vyskytují naopak nejvýše v profilu 

a jejich mocnost nepřesahuje 2 m. Zajímavé je postavení facie spongilitů s rohovci. Podle Pražáka 

(1986) náleží stropu korycanských vrstev a mohou dosahovat mocnosti až několika metrů. Dle jiných 

zdrojů jsou však tyto horniny řazeny již do spodního turonu, do souvrství bělohorského (Vejlupek 

1990). Tato facie je velice typicky vyvinuta v sousedním hronovském příkopu a v polické pánvi (např. 

Krásný a kol. 2002) severně od studovaného rajonu. Celková mocnost korycanských vrstev je 15–35 

m (Herčík a kol. 1999). 

V nově vyhloubeném vrtu 4221_01A Krabčice při západním okraji rajonu bylo zaznamenáno přibližně 

pouze 4,3 m cenomanu (nerozlišené perucko-korycanského souvrství) ve vývoji glaukonitických 

pískovců a hrubozrnných pískovců až slepenců. Nadmořská výška terénu v místě vrtu je 277,62 m, 

hloubka stropu kolektoru A (tj. cenomanu) je cca ve 33 m, tj. v nadmořské výšce cca 244,6 m. Dle 

izoliniového modelu, který byl vytvořen v rámci modelování před prováděním samotných vrtných 

prací, by strop kolektoru A (cenomanu) měl být v úrovni mezi 250 a 275 m n. m., resp. povrchem 

terénu. Vrtné práce tak nově posunuly strop kolektoru níž. 

Uličný a kol. (2015) provedli pečlivou analýzu dostupných vrtných dat z hlediska stratigrafie a 

provedli následující korelace. Na východním úbočí holicko-novoměstské elevace směrem k 

denudačnímu okraji křídy se nachází erodovaný cenoman v hrubě písčitém vývoji, jehož korelace je 

velmi nejistá (RPV-23). V oblasti Jaroměře je svrchní cenoman (jednotka CEN 5) jemně písčitý (vrty 

J-6, J-3), ve vrtech P-4, P-5, P-13 je jeho vrchní část silně heterolitická, s vrstvou tmavošedého 

písčitého prachovce s kořínky rostlin. Zřejmě se jedná o příbřežní facii na okraji vynořené elevace. 

Jednotka CEN 6 je zastoupena jílovitými jemno až střednozrnnými glaukonitickými pískovci. Pod 

bází turonu byly dokumentovány fosfatické konkrece (vrt P-6). V nejjižnější třetině rajonu cenoman 

zcela chybí a na elevaci nasedá rovnou turon. 
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Obrázek 4-3 Izoliniový model povrchu kolektoru A (báze turonu) na území HGR 4221  

s vyznačením jeho povrchových výchozů, vybraných použitých vrtů a pravděpodobným rozsahem holicko-

novoměstské elevace. 
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BĚLOHORSKÉ SOUVRSTVÍ (turon spodní-střední) 

Následuje bělohorské souvrství. Ve spodní části je vyvinuto jako pevné homogenní slínovce, které do 

nadloží přecházejí do slínovců spikulitových, velmi pevných a šmouhovaných, s větší prachovito-

písčitou příměsí. Bývají rovněž částečně kalcifikovány a silicifikovány. Tato facie se chová jako 

výrazný puklinový kolektor (kolektor B). Vzhledem k puklinovému charakteru propustnosti tohoto 

kolektoru je vyšší průtočnost vázána na významné tektonické linie. Celková mocnost souvrství 

dosahuje maxima kolem 75 m (zejm. v jižní části rajonu 422), ale na holicko-novoměstské elevaci 

klesá i pod 40 m (Herčík a kol. 1999). Nová data tento pokles mocností nevylučují, neboť mocnost je 

dána erozním řezem povrchu, resp. bází kvartéru.  

V nově vyhloubeném vrtu 4221_01A Krabčice bylo navrtáno celkem 30 m bělohorského souvrství 

(spodní turon), které je tvořeno střídajícími se polohami vápnitých prachovců a slínovců až 

prachovitých slínovců s proměnlivým obsahem vápnité složky. Na bázi spodního turonu je poloha 

jílovců s glaukonitem. Díky novým hloubkovým údajům v tomto vrtu byla upřesněna báze 

bělohorského souvrství, resp. strop kolektoru A (viz charakteristika cenomanu).   

Bělohorské souvrství začíná vrstvou vápnitějších sedimentů (jemně písčitých slínovců, vápnitých 

jemnozrnných pískovců) o mocnosti do 5 m (TUR 1). Nad nimi pak leží spongilitické slínovce s 

prachovitou či písčitou příměsí (TUR 2). Pozice rozhraní mezi těmito jednotkami je severně od řezu 

SV2 (viz Obr. 4-7) určena pouze přibližně z důvodu chybějící stratigrafie, nedostatku kvalitní karotáže 

a v neposlední řadě malého litologického kontrastu obtížně detekovatelného i při kvalitní karotáži. 

Generelně přibývá písčitosti ke stropu jednotky TUR 2 ve směru přínosu klastik od JZ. V oblasti vrtů 

HVS-1, SK-19, VN-01, J-3, P-8 vrchní partie jednotky TUR 2 litologicky odpovídají již vlastnostem 

poloizolátoru. Ostatní stratigrafické úrovně jednotek TUR 1 a 2 zastoupené slínovcovými a 

spongilitickými horninami mají litologické vlastnosti izolátorů. Tyto horniny jsou velmi pevné a v 

místech silného rozpukání dané sedimentární celky fungují jako puklinově propustný kolektor 

(kolektor B, Krásný et al. 2012). Společná mocnost jednotek je kolem 60 metrů.  

Směrem k JZ k Černožicím zachovaná mocnost křídových sedimentů narůstá a uchovány jsou tak i 

mladší jednotky bělohorského souvrství (TUR 3 a 4). Jedná se o vápnité jílovce až slínovce, z 

hydrogeologického hlediska se jedná o horniny s vlastnostmi izolátoru. 

Kolektor A (cenoman) a B (turon) jsou navzájem odděleny polohou jílovce (o mocnosti 3,6 m), který 

za normálních okolností drží zvodně odděleny (což předpokládá plošně kontinuální průběh jílovců). 

Geologický profil odvozený z popisu sítových vzorků a karotážní projev litologických křivek je 

porovnáván s nedalekým geologickým vrtem 4240_04W v Horních Vlčkovicích. Ten vykazuje stejný 

karotážní průběh a je patrná vysoká míra podobnosti (téměř shoda) geologického profilu v obou 

vrtech. 

Jizerské souvrství (střední - svrchní turon) 

Nadložní souvrství jizerské se vyskytuje pouze v malých reliktech v oblasti mezi Jaroměří a vodní 

nádrží Rozkoš, a odtud dále k J. Je vyvinuto jednotvárně v podobě vápnitých jílovců až slínovců, 

zčásti prachovitých a místy přecházejících až do jílovitých vápenců (Sekyra 1990, Vejlupek 1995, 

Herčík a kol. 1999). 
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Obrázek 4-4 Izoliniový model povrchu kolektoru B na území HGR 4221 s vyznačením jeho povrchových výchozů 

a vybraných použitých vrtů. Patrný je postsedimentární úklon celé oblasti směrem k J a JZ. 
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NADLOŽÍ KŘÍDOVÝCH ULOŽENIN (terciér a kvartér) 

Na pravém břehu Úpy se nacházejí relikty neogenních písků a štěrků o mocnosti až 10 m, s bází 130 

- 150 m nad řekou. U Libňatova jsou v těchto sedimentech přítomny balvany až bloky křemenných 

pískovců a slepenců korycanských vrstev. Směrem k S jsou bloky četnější a stále větší, z. od 

Suchovršic dosahují velikosti až několika krychlových metrů. 

Z kvartérních sedimentů převládají akumulace fluviální, členěné ve výrazné terasové systémy na 

Labi, Úpě, Metuji a sedimenty sprašové, zastoupené rozsáhlými a mocnými pokryvy. Ostatní kvartérní 

sedimenty deluviofluviální a deluviální jsou zastoupeny v daleko menším rozsahu i mocnosti. 

Humolity a sladkovodní karbonáty tvoří zpravidla pouze horizonty v sedimentech fluviálních, 

deluviofluviálních a eolických. 

Fluviální sedimenty jsou zastoupeny různými zrnitostními varietami, jsou nejrůznějšího stáří a v 

různém stupni destrukce. 

Nejrozsáhlejšími a nejmocnějšími kvartérními sedimenty jsou uloženiny fluviální a eolické. 

Stratigrafické rozpětí fluviálních sedimentů je v terasovém pleistocenním systému velmi široké: od 

mladopleistocenních po plio-pleistocenní reziduální štěrky. Údolní štěrkopísčité akumulace v 

inundačním území, řazené do würmského glaciálu až postglaciálu, jsou překryty holocenními 

humózními zahliněnými písky o mocnosti i přes 1 m. 

Maximální mocnost svrchnopleistocenní údolní terasy dosahuje na dolních tocích obou řek u České 

Skalice až 10 m. Terasové akumulace jsou zachovány v několika úrovních: 

u Úpy od 20 do 100 m nad údolní nivou, 

u Metuje od 15 do 45 m nad údolní nivou. 

Mocnost těchto štěrkopískových reliktů přesahuje jen zcela výjimečně 5 m. 

Nejvýraznéjší terasové akumulace se rozkládají při vyústění Metuje z hluboce zaříznutého pekelského 

údolí, na JZ omezeného spodnoturonskou kuestou. Na JZ od Nového Města nad Metují má 

spodnopleistocenní fluviální akumulace charakter výplavového kužele. O proluviální sedimentaci 

nelze však v pravém slova smyslu hovořit, i když morfologická pozice proluviu nasvědčuje (Sekyra 

1980). 

Nejnižší svrchnopleistocenní terasové akumulace (wúrm) jsou výrazně vyvinuty hlavně v soutokových 

oblastech Labe, Úpy a Metuje. Mladší terasové akumulace středně würmského až spodnoholocenního 

stáří jsou většinou skryty pod povodňovými hlínami v inundačním území. Báze těchto terasových 

akumulací leží 8 až 12 m pod holocenní nivou. 

Naváté písky mají velmi malé rozšíření i mocnost. Jejich akumulace v podobě přesypů jsou většinou 

vázány na nízké terasy nebo ojediněle i přímo na oblast inundační. 

Spraše a sprašové hlíny jsou zastoupeny politickými až peliticko-psamitickými, obvykle málo 

vrstevnatými až výrazně zvrstvenými sedimenty. 

Deluviofluviální polycyklické sedimenty jsou vázány převážně na deprese, popř. na akumulační 

prostory pod ústími splachových depresí. Představují zvrstvené až chaoticky akumulované uloženiny, 

které většinou faciálně přecházejí do periferních sedimentů. Mocnost deluviofluviálnfch sedimentů 

kolísá zpravidla okolo 1 m a je ovlivňována spádovými poměry splachových depresí. Splachové 

sedimenty obsahují humózní složku a jílovitou komponentu. Jsou většinou holocenního stáří. 

Deluviální sedimenty, převážně hlinitopísčité a hlinitokamenité, se vyskytují v malých mocnostech a 

rozsahu. Z hlediska genetického lze tyto sedimenty zařadit do skupiny sedimentů soliflukčních. Jejich 
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rozsah i mocnost jsou značné proměnlivé. Je to především funkce nerovnosti podložního reliéfu. Pod 

mindelskými terasovými akumulacemi na slínovcovém podkladu lokálně přecházejí do rozvlečených 

štěrků, v tzv. "Schotterbestreuung" (Petrascheck 1913). 

Fluviálni sedimenty inundačních území jsou většinou písčitohlinité, lokálně písčitoštěrkovité. 

Povodňové sedimenty toků odvodňující oblasti s permskými horninami jsou červené barvy ("polabské 

červenice"). Holocenní sedimenty inundačních území dosahují mocnosti až 3 m, hlouběji přecházejí 

často neznatelně v podložní písky a štěrky. Potoční holocenní sedimenty bývají až 2 m mocné a 

obsahují velké množství rostlinných zbytků až humolitů. Ve vápnitém prostředí, hlavně na okrajích 

inundačních území, jsou časté i akumulace lakustrinních karbonátů. 

Antropogenní uloženiny jsou reprezentovány navážkami při terénních úpravách a deponiemi 

komunálních a průmyslových odpadů. Jako úložný prostor jsou často využívány opuštěné pískovny, 

štěrkovny, hliniště a lomy, nebo jsou zaváženy erozní rýhy a splachové deprese. 

 

4.1.2. STRUKTURNÍ STAVBA 

Území rajonu 4221 je strukturně poměrně jednoduché. Významné tektonické prvky jsou přítomny 

zejména v j. části rajonu (opočenská antiklinála, jaroměřská synklinála). Při severozápadním okraji 

rajonu vede tektonická porucha (běluňský zlom), podél které je rajon oddělen od sousedního rajonu 

4240.  

Opočenská antiklinála má průběh ve směru S-J a do rajonu 4221 zasahuje pouze minimálně a to svým 

severním zakončením. Její význam roste zejména v jižním pokračování do rajonu 4222, kde se 

následně spojuje s osou antiklinály libřické (např. Zima 1954). Její západní rameno je dislokováno 

opočenskou flexurou, východní rameno pak bohuslavickým zlomem (Herčík a kol. 1999). 

Jaroměřská synklinála. Plošně nevelká strukturní deprese v okolí Jaroměře, nacházející se mezi 

libřickou (jižně a jihovýchodně od Jaroměře) a opočenskou antiklinálou. Její osa má průběh cca SZ-JV 

a zapadá k JV. Severní rameno vytváří velmi plochý brachysynklinální uzávěr navazující na 

královédvorskou synklinálu na Z a s úklonem 1–3°. Osa uzávěru směřuje od okraje křídového pokryvu 

téměř severojižní směrem k České Skalici (Herčík a kol. 1999). Jižním směrem pak stoupá rameno 

jaroměřské synklinály do libřické antiklinály, která má v tomto úseku stejný směr jako jaroměřská 

synklinála. 

Významným strukturním prvkem je holicko-novoměstská elevace (Čech a Valečka 1991), která 

vytváří důležitou reliéfní bariéru, přes kterou se nedostala cenomanská transgrese. Perucko-

korycanské souvrství na ní zcela chybí a i bělohorské souvrství nasedá místy až svou vyšší částí. 

Elevace rozděluje cenomanské uloženiny tak, že j. výskyty nekomunikují se severními a vytváří se tak 

dílčí kolektory A. Tato struktur je významná především pro celkové vodní režimy HGR 4222. 

Křídové sedimenty v HGR 4221 nejsou výrazněji tektonicky porušeny, kromě oblasti na S od 

Chvaletic (Vlčkovický zlom). Tvoří k JZ ukloněnou desku, se vzrůstajícím gradientem ohnutí k severu 

a severovýchodu (obr. 4-4). Toto ohnutí přecházející do úklonu vrstev 90° až překocení (za hranicí 

rajonu) bylo způsoben pokřídovým výzdvihem bloků severně od hronovsko-poříčské poruchy, s 

částečně přesmykovým charakterem. Směrem k této zlomové zóně tak vycházejí na povrch stále starší 

horniny – spodní část turonu, cenoman, perm. 
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Obrázek 4-5 Rozsah výplně paleoúdolí východního paleodrenážního systému cenomanu české křídy  

(hranice HGR fialovou čarou) a blízkém okolí. Vlevo – mapa mocností cenomanu (kolektoru A); vpravo – 

paleogeografická mapa hlavních paleoúdolí a elevací. Bílá oblast v mapě izolinií vymezuje území tzv. holicko-

novoměstská elevace, na které sedimentace začíná až turonskými uloženinami (srov. Herčík a kol. 1999; Uličný a 

kol. 2009). Zeleně jsou vybarveny oblasti s výskytem cenomanu (jednotky CEN 1 -3), které názorně ohraničují 

tzv. paleoúdolí. Převzato z Uličný a kol. (2009). 

 

Většina nových geofyzikálních prací však byla prováděna západně od HGR 4221, tedy na území HGR 

4240. Na území HGR 4221 spadá pouze jediný profil (profil KV3 – Střeziměřice). Výsledky jsou 

podrobně shrnuty v závěrečné zprávě Levé a kol. (2015a, b). Profil byl veden s.-j. směrem. V severní 

polovině byla zachycena výrazná porucha, která je řazena k vlčkovickému zlomu (viz Příloha 4-3). 

Dle nových zjištění se vlčkovický zlom projevuje jako pseudosymetrická poklesová struktura – 

„příkopová propadlina“ s celkovým skokem v reliéfu podloží o 30 až 50 m. Právě ve své východní 

části byl tento zlom interpretován jako tektonický posun s poklesem jižní kry oproti severní o cca 40 

m. Při sledování tektonické linie od západu k východu pak dle geofyzikálního modelu dochází k 

otočení smyslu vertikálního pohybu doprovázejícího vlčkovický zlom. Kvůli tomuto „nesouladu“ je 

předpoklad, že zde existuje na povrchu nevymapovaná příčná tektonika ve směru cca SZ-JV. 
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Obrázek 4-6 Linie vedení geologických řezů 

(detaily řezů viz Obrázky 4-7, 4-8) v rámci rajonu 4221 (hranice rajonů růžovou čárou). Převzato z Uličný a kol. 

(2015). 





 

 
Obrázek 4-7 Geologické řezy SV_1 a SV_2 rajonem 4221. V severnějším profilu ještě přítomen cenoman (kolektor A). Linie vedení řezů viz obr. 4-6 v textu. Převzato z Uličný a kol. (2015). 



 

 

Obrázek 4-8 Geologický řez SZ_1 rajonem 4221. Severojižní linie řezu (průběh viz obr. 4-6 v textu) zachycuje vlčkovický zlom. Převzato z Uličný a kol. (2015). 



 

 

Obrázek 4-9 Geofyzikální řezy rajonem 4221 – profil KV3. Interpretační model vertikálního elektrického sondování (VES), gravimetrie a seismického reflexního řezu. Patrná zóna zlomové struktury vlčkovického zlomu. Převzato z Levá a kol. (2015b), upraveno. 
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4.2. HYDROLOGIE (SRÁŽKO – ODTOKOVÝ VZTAH) 

 

Západní část rajonu patří do mírně teplé oblasti MT4, směrem na V a SV se stoupající 

nadmořskou výškou je podnebí chladnější a vlhčí, přechází do oblasti MT3 a dále k V 

do oblasti MT1 (Quitt 1971). Dlouhodobé průměrné roční teploty vzduchu jsou ve výšce do 400 m 

n.m. nad 7°C, nad 500 m kolem 6°C. Průměrná roční teplota vzduchu se na většině území pohybuje 

mezi 7 a 8 °C. 

 

Tabulka 4-1 Údaje ze srážkoměrných stanic ze staršího období 

stanice Ø roční úhrn srážek mm Ø roční teplota  oC nadm.výška m n.m období 

Hronov 717 7,4 °C 378 1951-80 

Náchod 739  412 1951-80 

Žernov 675   1951-80 

Česká Skalice 640  304 1931-60 

Jaroměř 661 7,7 °C 260 1931-60 

České Meziříčí 584  255 1951-80 

Vrchoviny 629  400 1931-60 

Náchod: nejnižší průměrné srážky jsou zaznamenávány v březnu - 39 mm, maximální v červenci - 113 mm 

 

Atmosférické srážky mají zásadní podíl na dotaci většiny kolektorů přítomných v zájmovém území. 

Pro stanovení srážko-odtokových vztahů HGR 4221 byla převzata archivní data o srážkách a odtocích. 

Základní data o srážkoměrných stanicích a jejich měření jsou uvedena v tab. 4-1, 4-2.  

 

PROMĚNLIVOST SRÁŽEK NA PLOŠE HGR 4221 

 

Obrázek 4-10 Výškopis [m n. m.]. 

 

Obrázek 4-11 Rozložení srážek v rajonu 4221 [mm/rok]. 

Rozložení srážek dobře koreluje s výškopisem. Lokality s vyšší nadmořskou výškou mají vyšší 

srážkové úhrny. Ploché území na dolních tocích Úpy a Metuje má výrazně nižší úhrn srážek. Průběh 

srážkových úhrnů 1960 – 2010 v mezipovodí Labe a Metuje dokumentuje obr. 4-12. 
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Tabulka 4-2 Vývoj srážkových úhrnů 

 1961-1980 1981-2010 2001-2010 

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

.HGR 663.96 680.07 1.02 681.58 1.00 

mezipovodí Labe (Jaroměř) 692.30 701.06 1.01 697.81 1.00 

mezipovodí Metuje (Jaroměř) 710.38 740.95 1.04 747.92 1.01 

 

Tabulka 4-3 Vývoj teploty 

 1961-1980 1981-2010 2001-2010 

[°C] [°C] dif.[-] [°C] dif.[-] 

.HGR 7.51 8.31 0.80 8.60 0.29 

mezipovodí Labe (Jaroměř) 7.23 8.07 0.84 8.37 0.30 

mezipovodí Metuje (Jaroměř) 7.13 7.88 0.75 8.14 0.26 

 

V tabulkách 4-2 a 4-3 jsou uvedeny průměry srážek a teploty vzduchu za období 1981-2010, 

porovnané s průměry za období 2001-2010 a 1961-1980 pomoci poměrů hodnot (u teplot vzduchu 

rozdílů hodnot). Posuzovány byly průměrné roční hodnoty z hlediska výskytu trendu za období 1961 – 

2010. Hladina významnosti testů byla zvolena 0.05. Lze konstatovat, že průměrná teplota vzduchu 

v HGR 4221 roste. 

Srážkové úhrny na HGR 

 Nebyl indikován statisticky významný trend. 

 

Teplota na HGR 

 Byl indikován statisticky významný trend s gradientem 0.03°C za rok. 

 

Hydrologicky řadíme rajon do povodí Labe. Z levostranných přítoků Labe jsou nejvýznamnější 

Metuje a Úpa, na severozápadě Běluňka, značnou část rajonu pokrývá vodní nádrž Rozkoš. Hlavní 

odvodnění podzemní vody rajonu 4221 je vázáno na soutok Labe, Úpy a Metuje v Jaroměři. 

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

2
; průměrný průtok 

v Hradci Králové: 25 m
3
/s (Vlček et al. 1984) 

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

3
/s, Specifický odtok 13,63 

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

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

3
/s. 

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

3
/s, maximální 

průtoky mají povodňový charakter a připadají na období tání. 

 

PŘEVOD VODY 

V HGR 4221 se realizuje významný převod vody pro plnění vodní nádrže Rozkoš tak zvaným 

„Úpským převaděčem“. Voda je odebírána z Úpy na ratibořickém jezu, odtok z nádrže je vyústěn do 

Rozkošského potoka, který je přítokem Metuje. 
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Tabulka 4-4 Převody povrchové vody 

Název 

převodu 

Profil 

odběru 

vody 

Vodní 

tok 

odběru 

ř. km 

odběru 

Profil 

zaústění 

Vodní tok 

zaústění  

ř. km 

zaústění 

Délka 

převodu 

[km] 

Kapacita 

převodu 

[m3/s] 

Převáděné 

množství 

[mil. m3] 

Převáděné 

množství 

[m3/s] 

Úpský 

přivaděč 

jez 

Ratibořice 
Úpa 14,8 

nádrž 

Rozkoš 

Rozkošský 

p. 
1,5 2,3 150 57,17 1,813 

 

Rozsahu rajonu obstojně odpovídají mezipovodí Úpy a Metuje v dolních úsecích toků. Mezipovodí 

Úpy je spojeno s mezipovodím Labe, protože je vymezeno dolním profilem Jaroměř – Labe (0160) a 

horními profily Kuks – Labe (0070) a Česká Skalice – Úpa (0150). Mezipovodí Úpy je vymezeno 

dolním profilem Jaroměř – Metuje (0210) a horním profilem Náchod – Metuje (0190). Průtoky ve 

všech profilech jsou nebo byly dlouhodobě pozorované vodoměrnými stanicemi ČHMÚ. Poloha 

mezipovodí v rajonu je znázorněna na obr. 4-13, základní charakteristiky a informace o dostupných 

datech obsahuje tab. 4-5. 

 

Tabulka 4-5 Přehled povodí – základní charakteristiky a dostupná data. 

ID  DBC ANALOG P [mm] Qa 

[m3/s] 

NV  

[m n. m.] 

A 

[km2] 

IA 

[km2] 

KALIB SEP 

4221m01 

60-0070-0150 

mezipovodí Labe  

(Jaroměř) 

0160-0070- 

0150 

 701.09 0.921 375.84 115.52 85.42 1964- 

1985 

 

4221m02 

10-0190 

Mezipovodí Metuje 

 (Jaroměř) 

0210-0190  740.98 1.881 398.45 207.64 96.10 1995-

2008 

x 

HGR HGR 4221 - TRANS 680.10 - 336.03 252.50 252.50 NE  

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

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

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

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

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

povodí, pro která byla provedena separace základního odtoku. 

 

Pro oblast výchozů křídových hornin bělohorského souvrství je charakteristická hodnota specifického 

odtoku podzemní vody 3-5 l/s.km
2
, při 15% koeficientu podzemního odtoku. Pro oblast 

výskytu regionálních izolátorů jizerského až březenského souvrství je specifický odtok podzemní vody 

nižší 2-3 l/s.km
2
 (Krásný et al. 1982). 

Časové řady pozorování ČHMÚ z období 1971 - 2010 (srážky, průtoky v povrchových tocích, 

vydatnosti pramenů, kolísání hladin podzemních vod a časové řady chemického složení podzemních 

vod) byly zavedeny do GDbase 5 a byly dále zpracovány v jednotlivých oborech. Seznam převzatých 

stanic a pozorovacích objektů viz kapitola 3. Příronové a ztátové úseky toků – viz kap. 4.3. 

 

V RÁMCI PROJEKTU BYLA ZŘÍZENA NÁSLEDUJÍCÍ POZOROVÁNÍ: 

 Rtyňka (Batňovice) 

 A-11 (4221) Válovický potok (Velký Třebešov) 

 A-12 (5152) Radechovka (Dolní Radechová) 
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Pro posuzovaný rajon je určena stanice na Válovickém potoce, jehož povodí leží uvnitř HGR 4221, 

jako doplněk k datům z mezipovodí, které bylo možné vyčíslit jen v období před zrušením vodoměrné 

stanice 0150 Labe – Kuks. Zbývající stanice jsou určena pro sousední rajony, lze je ale použít pro 

ověření variability hydrologických poměrů v regionálním přístupu. 
 

 

Obrázek 4-12 Lokalizace zájmové oblasti s polohou vodoměrných stanic VÚV a ČHMÚ 

 

MĚŘENÍ HLADIN PODZEMNÍCH VOD VE VRTECH PROJEKTU  

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

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

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

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

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

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

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

(monitorovací režim ČHMÚ provádí kontrolní měření každých 6 měsíců). 
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Obrázek 4-13 Graf režimního měření hladiny podzemní vody ve vrtech 4221_01A a B Krabčice 

 

Prvotní vykreslení pohybu hladiny ve vrtech Krabčice dokumentuje velmi podobný režim v obou 

vrtech, kdy vrt do kolektoru A (4221_01A) má cca o 3,5 m níž hladinu, než vrt do kolektoru B 

(4221_01B). Shodný průběh hladiny dokumentuje místní propojení obou kolektorů výše na toku 

Běluňky, která nad Chvalkovicemi oba kolektory prořezává až na krystalické podloží. Pohyb hladiny 

ukazuje na mírný pokles od léta 2015 do února 2016 se zvýšením vyvolaným dotací v březnu 2016. 

 

 

4.3. HYDROGEOLOGIE  

Rajon 4221 lze charakterizovat jako křídovou monoklinálu stočenou do mělkého brachysynklinálního 

uzávěru v severovýchodním cípu křídové pánve, která je proříznuta Běluňkou a Úpou, ve směru 

zhruba sever – jih. Východo - západně tekoucí Metuje uzavírá rajon na jihu. Účelové rozdělení 

podorlické křídy na dva rajony (4221 a 4222) podle příslušnosti k drenážním tokům vytvořilo hranici 

vedenou podél proudnice (kolmo k proudnici je nulový průtok), která je ovšem pohyblivá a oba rajony 

jsou hydraulicky pouze dvěma částmi spojitého rozsáhlého proudového systému podzemní vody 

v křídovém kolektoru B (bělohorské souvrství). 

Nejstarším horninovým komplexem v zájmovém území jsou fylity novoměstské skupiny krystalinika, 

vystupující na povrch ve v. části rajonu v okolí Nového Města nad Metují a na severu v údolí Úpy 

(Ratibořice) a údolí Běluňky (Chvalkovice). Krystalinikum je v severní polovině území překryto 

sedimenty permokarbonu. Triasové pískovce se vyskytují v nadloží permokarbonu v severní okrajové 

části rajonu. Křídové sedimenty překrývají naprostou většinu území. Jejich pokryv v malém rozsahu 

tvoří kvartérní sedimenty. 
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Údaje o transmisivitě (T) a propustnosti (koeficient filtrace neboli hydraulické vodivosti - k) jsou 

převážně odhadnuty podle indexů transmisivity (průtočnosti) Y a indexů propustnosti Z. Statistické 

parametry (průměr, směrodatná odchylka) jsou spočteny z indexů Y a Z. Slovní označení velikosti 

transmisivity odpovídá klasifikaci hornin podle transmisivity (Krásný 1986). 

 

PODLOŽÍ ZÁJMOVÝCH KOLEKTORŮ 

Krystalinikum 

Fylity novoměstské skupiny orlicko - sněžnického krystalinika jsou velmi slabé propustné, přestože 

jsou hustě drobně rozpukané. Pukliny jsou však vlivem plasticity hornin sepjaté a pro oběh vody mají 

jen omezený význam. Transmisivita je v průměru nízká. Zvýšenou propustnost lze očekávat na 

poruchových zónách. Transmisivita připovrchové zóny rozvolnění hornin je nízká. Krystalinikum 

tvoří relativně nepropustné podloží křídy. Jediný údaj z fylitů v podloží křídy (Semechnice) ukazuje 

řádově nižší hodnoty – velmi nízkou až nepatrnou transmisivitu (T=1.10
-7

- 2.10
-6

 m
2
/s, k=1,5.10

-8
 

m
2
/s). 

Podkrkonošská pánev za severní hranicí HGR4221 je zastoupena převážně trutnovským souvrstvím. 

Průměrná transmisivita permokarbonu podkrkonošské pánve je Y=5,26; medián Y=5,4 (Jetel et al. 

1986). V údolích (většinou oblast drenáže) bývá transmisivita o řád větší než v elevacích (obvykle 

oblast infiltrace). Zóna větší propustnosti sahá vlivem připovrchového rozpukání hornin do hloubky 

kolem 40 až 60 m (Krásný 1976). 

 

Tabulka 4-6 Indexy transmisivity hornin ve vrtech v podkrkonošské pánvi a ve fylitech v okolí rajonu 4221 

(na listu 04-33 a 14-11 Burda 1997, 1998) 

 Y min Y max průměr n 

permokarbon podkrkonošská pánev úpická část 3,2 6,12 5,1 7 

permokarbon část Červený Kostelec -D.Radechová -Studnice 3,78 6,13 5,21 16 

permokarbon okolí Náchoda (bez kvartéru) 3,85 5,52 4,82 8 

fylit v Náchodě 4,45 5 4,72 2 

fylit na listu 14-11 3,39 5,44 4,58 15 

 

K infiltraci dochází v celé ploše výchozů permokarbonu. Typický je lokální oběh, převážná většina 

infiltrovaných vod se odvodňuje rychle prameny a rozptýlenými vývěry. Jen malá část podzemní vody 

proniká pod úroveň místní erozní báze a odvodňuje se rozptýlenými přírony do údolí Úpy. Hladina 

podzemní vody je volná nebo jen mírně napjatá. 

Oba výše uvedené horninové komplexy se v podloží křídy chovají jako počevní izolátor, na rozdíl od 

triasových sedimentů, které jsou propustné a s nadložním cenomanem tvoří spojitý kolektor. 

 

Trias 

Triasové pískovce bohdašínského souvrství se vyskytují na severním okraji rajonu, v podloží křídy, 

kde jejich severní okraj výchozů představuje hranici HGR 4221. Hydraulické vlastnosti pískovců 

triasu jsou obdobné nadložním klastikám cenomanu. Tvoří s ním jedno propustné souvrství – bazální 

křídový kolektor A. Transmisivita kolektoru A (tedy bohdašínského a perucko-korycanského 

souvrství) je nízká až střední. Samostatné údaje z triasu jsou ojedinělé. 

 



Rebilance zásob podzemních vod                                                         ID EIS 10051606-SFŽP 

43 

 

Tabulka 4-7 Transmisivity pískovců triasu v HGR 4221 a okolí (na listu 04-33 Burda 1997) 

 Y min Y max Y prům n 

trias mimo polickou pánev 4,58 5,68 4,97 4 

včetně podložního permu  5,64  1 

 

 

ČESKÁ KŘÍDOVÁ PÁNEV 

V rajonu 4221 jsou hlavní zásoby podzemní vody vázány na puklinový kolektor B (svrchní křída – 

spodní až střední turon, bělohorské souvrství). Mladší křídová souvrství tvoří stropní izolátor 

kolektoru B. Bazální křídový kolektor A od severu k jihu vykliňuje. 

 

Tabulka 4-8 Vztah litostratigrafie a hydrogeologického charakteru HGR 4221 Podorlická křída v povodí 

Úpy a Metuje 

litostratigrafie stáří litologie charakter hydrogeologického 

prostředí 

fluviální sedimenty KVARTÉR štěrkopísky kolektory Qh, Qp 

jizerské souvrství Kj T střední slínovce, jílovité 

vápence, prachovce 

regionální izolátor částečně 

s vlastnostmi kolektoru, 

 U   

bělohorské souvrství Kb R  spongilitické slínovce, 

prachovce 

puklinový kolektor B 

 O spodní slínovce izolátor B/A   

 N      

perucko-korycanské 

souvrství Kpk 

CENOMAN převážně pískovce průlinovo-puklinový kolektor A 

(kolektor A s.s.) 

bohdašínské souvrství TRIAS převážně pískovce průlinovo-puklinový kolektor A 

(kolektor  T s.s.) 

permokarbon, 

krystalinikum 

  podložní izolátor 

s.s. – v užším slova smyslu 

 

Strukturně v rajonu 4221 vyznívá několik vrásových vln směru S – J až SZ – JV: ústecká synklinála, 

opočenská antiklinála, jaroměřská synklinála a libřická antiklinála. Tyto vrásové ohyby, nebo vleky 

vrstev na flexurách, známé z HGR 4222 , jsou v rajonu 4221 nevýznamné a neprojevují se na oběhu 

podzemních vod. Dominantním strukturním prvkem je mírný brachysynlinální ohyb a přetočení 

z sklonu křídových souvrství k jihu v západní části do sklonu k západu ve východní části (viz obr.4-3). 

Osa ohybu probíhá východně od toku Úpy v linii Česká Skalice – Červený Kostelec. 

Jaroměřská synklinála tvoří výrazný synklinální průhyb od Jaroměře k Přepychům mezi opočenskou a 

libřickou antiklinálou v HGR 4222, do rajonu 4221 zasahuje v okolí Jaroměře. Ústecká synklinála 

vyznívá jižně od Metuje a pokračování její osy v ose brachysynklinálního ohybu je jen teoretické.  

 

Bazální křídový kolektor A vykliňuje od severního okraje rajonu k jihu na holicko-novoměstské 

předkřídové elevaci. Jeho dominantní rozšíření je HGR Miletínské křídy a Královédvorské synklinály, 

kde naopak ztrácí svou funkci křídový kolektor B. Důvodem je facielní změna sedimentů 

bělohorského souvrství zhruba v linii toku Labe, kdy na západ od Labe převládají měkké slínovce a na 

východ od Labe spikulitové prachovce.  
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Na Českoskalicku je transmisivita kolektoru A většinou nízká až střední v řádech indexu transmisivity 

Y 4-5 (Včíslová 1974). 

 

Křídový kolektor B tvoří prachovce, rigidní a křehké horniny, které se při deformaci tříští a otevírá se 

v nich puklinový systém umožňující intenzivní oběh podzemní vody. Podle karotážních měření má 

bělohorské souvrství charakter progradačního (inversního cyklu), které do nadloží hrubne a obsahuje 

více jehlic hub. Proto je horní část souvrství křehčí, více rozpukaná a výrazně propustnější. 

Jako oblast vysoké transmisivity v kolektoru B se jeví území mezi tokem Úpy a Metuje. Jednak území 

severně od Jaroměře a jednak prostor mezi obcemi Jasenná – Slavětín – Černčice – Nahořany – 

Rozkoš – Česká Skalice – Jasenná. Příkladem jsou vrty J-8, J-9 v těsné blízkosti České Skalice, kde 

kolektor B dosahuje vysoké transmisivity (Y=5,8-6,8). Na ostatním území má kolektor B transmisivitu 

střední, ve strukturních elevacích při nízké mocnosti zvodnění je transmisivita nízká. 

 

Jizerské souvrství má funkci regionálního izolátoru. Jako artéský strop kolektoru B (bělohorské 

souvrství) funkci izolátoru skutečně plní, avšak jeho přípovrchová zóna má střední transmisivitu v 

prostoru Slavětín – Velká Jesenice – Česká Skalice – Šonov, kde vytváří mělký přípovrchový 

kolektorem s oběhem podzemní vody podle konfigurace terénu. Největší hodnoty transmisivity 

jizerského souvrství až T=1.10
-3

 m
2
/s byly zjištěny např. u České Skalice a Slavětína.  

 

Kvartér  

Z kvartémích hornin jsou významným hydrogeologickým prostředím náplavy Úpy a Metuje. Dosahují 

mocnosti 6 - 8 m. Jejich složení je na bázi hrubě štěrkovité, do nadloží se zjemňují. Povrch je překryt 

povodňovými hlínami až hlinitými písky. Ty mají někde těsnící účinek a vytvářejí artéský strop slabě 

napjatému kolektoru vod fluviálních náplavů. Transmisivita a propustnost údolních teras Metuje a 

Úpy je téměř stejná - střední až vysoká, většinou se indexy transmisivity pohybují kolem Y=6, 

propustnost (koeficient hydraulické vodivosti, filtrace) je přibližně o půl řádu nižší (průměr T=7,9.10
-4

 

m
2
/s, propustnost k=9,1.10

-5
 m/s). Transmisivita celé údolní nivy Labe po Jaroměř včetně nejnižších 

würmských teras je vysoká až velmi vysoká, (průměr Y=6,57 na listu 13-22 Jaroměř), propustnost je 

dosti silná až silná. V údolí ostatních toků jsou hydraulické údaje ojedinělé. Podzemní voda v údolních 

nivách je hydraulicky spojena s vodním tokem. Hladina podzemní vody je převážně volná nebo mírně 

napjatá poloizolátorem povodňových hlin. 

 

Tabulka 4-9 Indexy transmisivity Y vrtů v severní části rajonu  

(na listu 04-33 a blízkém okolí - Burda 1997) 

 Y min Y max Y prům n 

kolektor B (Kb) 3,74 6,83 5,72 6 

kolektor A (KpK) 3,79 4,89 4,34 2 

kolektor A+B (Kb+Kpk) 5,54 5,90 5,72 2 

celkem kolektor A + B 3,74 6,83 5,45 10 
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Tabulka 4-10 Indexy transmisivity Y a propustnosti Z vrtů jaroměřské synklinály  

(na listu 13-22 Jaroměř - Burda 1998b) 

 Y min Y max Y prům n Z prům 

Kj 3,83 6,05 4,96 49  

kolektor B střed Jaroměřské synklinály (Jaroměř-Heřmanice-Jasenná) 4,44 6,98 6,25 15  

kolektor B okraj Jaroměřské synklinály, včetně Libřické antiklinály 3,95 6,18 5,29 13  

převážně kolektor A (Rtyně) 6,1 6,27 6,18 2 4,9 

 

Tabulka 4-11 Indexy transmisivity Y vrtů v jižní a jv. části rajonu  

(na listu 14-11 Nové Město nad Metují - Burda 1998a) 

 Y min Y max Y prům n 

kolektor B jižní okolí České Skalice 6,28 6,90 6,67 3 

kolektor B Jasenná 6,65 6,7 6,67 3 

kolektor B Nové Město - západ 5,02 6,08 5,46 3 

kolektor B Nové Město 3,66 4,88 4,36 6 

Kj oblast kolektorské funkce na J HGR 4221 + ve středu HGR 4222 4,08 6,04 5,39 25 

Kj západní okraj HGR 4221+4222) 4,05 4,71 4,44 5 

Kj východní okraj výskytu jizerského souvrství (HGR 4221+4222) 3,3 5,48 4,53 12 

 

Tabulka 4-12 Indexy transmisivity hornin kvartéru ve vrtech v HGR 4221 a nejbližším okolí  

(na listech 04-33, 14-11 a 13-22 Burda 1997, 1998) 

 Y min Y max Y prům n 

Úpa pod Českou Skalicí 5,37 6,42 5,85 11 

Úpa nad Českou Skalicí   5,98 1 

Úpa okolí Úpice   5,81* 1 

celkem Úpa 5,37 6,42 5,86* 11 

Metuje-Nové Město 5,46 6,33 5,8 7 

Metuje-pod N.Městem 5,81 6,73 6,33 4 

Labe: nad Jaroměří 4,93 6,63 5,80 7 

terasy: Dolany (riss?)  4,85  1 

Josefov-Nový Ples (vč. studní) 4,41 5,56 5,0 8 

* - včetně podloží (perm, fylit) 

 

Proudový systém podzemní vody kolektoru B 

Vysoká průtočnost kolektoru B a jeho strukturní sklon způsobují odlišné zvodnění kolektoru 

ve strukturních elevacích – oblasti stoku a strukturních depresích - oblasti nádrže. Oblast nádrže se 

spojitým zvodněním je lokalizována v hlubší části křídové pánve má velmi nízké hydraulické 

gradienty (5-10 m na 1 km). Výjimkou jsou místa drenáže kolektoru, kde jsou větší gradienty 

způsobeny přirozeným nebo umělým odvodňováním. V oblastech stoku vymezených ve vyzdvižených 

okrajových částech pánve sleduje hladina podzemní vody sklon báze kolektoru 1-6° (gradient 35-105 

m na 1 km). V této situaci by byl kolektor o transmisivitě v řádu 10
-4

 - 10
-3

 m
2
/s schopen převést v 1 

km širokých proudových pásech desítky až stovky litrů za vteřinu. Takové množství podzemní vody 

není zajištěno doplňováním infiltrací, a proto v oblastech stoku existují pouze prostorově i časově 

variabilní mělké proudy podzemních vod, které neumožňují jímání. Rozdílnost obou oblastí lze chápat 

také tak, že v oblasti nádrže je směr proudění podzemní vody určován konfigurací hladiny ve spádu k 

drenážním bázím, bez přímé závislosti na prostorovém uložení kolektoru. V oblasti stoku je směr 

proudění podzemní vody určen sklonem nepropustného podloží, bez závislosti na lokalizaci 

drenážních bází. Velmi často tím vznikají na hranici obou oblastí ostré změny směrů proudění 

podzemní vody. 
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Nejvýznamnější oblasti stoku jsou ve vyzdviženém s. okraji rajonu až k podkrkonošské permské pánvi 

a na sv. okraji, kde křída nasedá na novoměstské fylity. Nádrž podzemní vody se vytváří koncentricky 

kolem drenážní báze na soutoku Labe s Úpou a Metují. Přechod z oblasti stoku do oblasti nádrže 

signalizují i ztrátové úseky toků, kde povrchové toky mají vyšší hydraulický gradient než podzemní 

voda v kolektoru. 

Prostorová identifikace výměny vody mezi kolektorem a povrchovými toky, tedy interakce útvarů 

podzemních a povrchových vod, je v HGR 4221 zaměřena kolektor B. Potenciální místa vsaku vody 

z toku do kolektoru jsou vyznačena jako ztrátové a skryté vývěry podzemní vody z kolektoru do toků 

jako příronové úseky toků (obr. 4-15). 

 

 

Obrázek 4-14 Příronové a ztrátové úseky toků v HGR 4221 Podorlická křída v povodí Úpy a Metuje 

(ztrátové úseky zesílená linie zeleně, příronové úseky zesílená linie modře) 

 

Proudový systém podzemní vody kolektoru A 

Kolektor A má v HGR 4221 malé výchozy a tudíž malé plochy pro dotaci podzemní vody infiltrací 

v ploše. Kolektor je proříznut toky Běluňky a Úpy, kde dochází k interakci podzemní vody s vodou 

v toku. Hlavní drenážní oblast se předpokládá na Labi nad Jaroměří, kde má podzemní voda pozitivní 

artéskou úroveň. Nelze vylouči ani dotaci a odvodnění díky průsakům do nadložního kolektoru B. 

 

Kolísání hladiny podzemní vody 

Porovnání režimu hladiny podzemní vody v podorlické křídě na vrtech v HGR 4221 a HGR 4222 na 

obr. 4-16 dokumentuje vysokou podobnost režimů v obou rajonech se souvislým křídovým 



Rebilance zásob podzemních vod                                                         ID EIS 10051606-SFŽP 

47 

 

kolektorem B. K dotaci podzemních vod dochází na jaře. Vyvolaný prudký vzestup hladiny kulminuje 

obvykle v dubnu a následuje pokles hladiny vyvolaný odtokem podzemní vody do povrchových toků. 

Pokles hladiny obvykle končí v prosinci, jen výjimečně bývá přerušen dotačními epizodami z letních 

vysokých srážek. Vysoký roční rozkyv hladiny je na okraji nádrže podzemní vody v blízkosti 

infiltračních ploch (až 12 m) a klesá směrem k místům odvodnění. Rytmus vzestupu a poklesu zůstává 

zachován. 

 

 

Obrázek 4-15  Graf hladiny vody ve vrtech ČHMÚ v HGR 4221 Chvalkovice, Provodov a Lejšovka ve srovnání 

s vrty v HGR 4222 Byzhradec a Opočno Lts-14  

 

Na grafu režimu hladiny (obr.4-17) ve vrtech VP7018 Provodov a VP7026 Velká Jesenice pro celé 

hodnocené období 1991 - 2014 je jasná vysoká podobnost kolísání hladiny v obou vrtech s vysokýnm 

ročním rozkyvem přesahujícím 10 m. Pozorování vrtu VP7026 bylo zahájeno až 2008 a tak detailní 

analýza režimu hladiny v obou vrtech ČHMÚ je omezena na období 2008 – 2014. Na obrázku 4-15 je 

vykreslen graf chodu hladin obou vrtů a současně rozdíl úrovně jejich hladin (dif 18-26). 
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Obrázek 4-16  Graf hladiny vody ve vrtech ČHMÚ - VP7018 Provodov a VP7026 Velká Jesenice 
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Obrázek 4-17  Graf režimu hladiny ve vrtech VP7018 Provodov a VP7026 Velká Jesenice, včetně rozdílu jejich 

hladin  (dif 18-26= VP7018–VP7026) 
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Graf na obrázku obr 4-18 představuje synchronní průběh stavu hladiny ve vrtu VP7018 Provodov 

východně od nádrže Rozkoš a vrtu VP7026 Volovka situovaném západně pod nádrží. Tak je 

dokumentováno chování hladiny v rámci proudového systému podzemní vody v artéském kolektoru 

B. Průměrná hladina ve vrtu VP7018 má úroveň 265,15 m n.m., ve vrtu VP7026 je průměrná hladina 

263,5 m n.m., průměrný spád hladiny mezi vrty je 1,65m. Rozdíl maxima  a minima je shodný 10,5 m. 

Oba vrty mají velmi podobný průběh stoupání i klesání hladiny, ale rozdíl hladin mezi vrty (dif 18-26) 

výrazně kolísá v období dotace a poklesu. Pozitivní rozdíl se vytváří při poklesu hladiny, kdy hladina 

ve vrtu VP7018 nad nádrží dosahuje převýšení nad hladinou ve vrtu VP7026 až 3,04 m. Při vzestupu 

hladiny rozdíl výrazně klesá až do negativní hodnoty -0,79m. Tím se v době dotace mění spád hladiny 

v proudovém systému od východu k západu a podzemní voda buď stagnuje, nebo mění směr proudu. 
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Obrázek 4-18  Graf synchronních párových hodnot stavu hladiny ve vrtech VP7018 a VP7026 

 

Rozdílný režim hladiny ve vrtech VP7018 a VP7026 se projevuje i na crossplotu synchronních hladin 

na těchto vrtech (obr.4-19). Rychlejší vzestup hladiny po dolní  kulminaci ve vrtu VP7026 a naopak 

pomalejší sestup vytváří smyčky v okolí horní i dolní kulminace, i když vzájemná lineární korelace 

hladin ve vrtech má vysoký regresní koeficient R
2
=0,9491. Rozdíl v režimu patrně způsobuje rozdílná 

pozice vrtů v proudovém systému. Vrt VP7018 Provodov je na okraji artéského zvodnění kolektoru, 

kde ve východním okolí vrtu převládá volná hladina při storativitě kolektoru 5-7% . Vrt VP7026 

Volovka je v osové části artéské pánve s tlakovou hladinou podzemní vody, kde je storativita 

kolektoru řádově nižší. Očekávaný vliv nádrže Rozkoš na režim podzemní vody se nepotvrdil. 
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4.4. HYDROCHEMIE 

Chemizmus podzemních vod a zvláště jeho prostorový vývoj a případné změny jsou důležité pro 

systémovou analýzu oběhu podzemních vod. Primárně byly využity především analýzy z archívu ČGS 

Geofond, přiřazené v archívu ČGS jednotlivým kolektorům a hydrogeologickým rajonům. Chemismus 

podzemních vod Podorlické křídy byl relativně nedávno podrobně popsán zejména ve smyslu 

prostorového rozložení jednotlivých hydrochemických typů (dle 20 mval %) a celkové mineralizace 

(Burda 1998, 1999, 2000). Následující popis je tedy vytvořen především na základě rešerší 

předchozích prací, na rozdíl od další následující kapitoly – Mapy hydrochemických typů (dle 35 

mval%) - která je zcela novým dílem. 

Podle vertikální hydrochemické zonálnosti lze v zájmovém území vyčlenit 2 zóny: 

Svrchní zónu oživeného oběhu (kvartér, krystalinikum, křídové horniny včetně. kolektoru B do 

hloubek 100-200 m). Tyto vody tvoří hlavní součást povrchového odtoku a hlavní zdroje pitné vody 

(jednoduchá úprava - odželeznění, chlorace), 

Střední zónu zpomaleného oběhu podzemních vod (většina kolektoru A, zakleslé kolektory B v 

hloubkách pod 200 m pod povrchem). Vody jsou silně mineralizované - až několik g/l, chemický typ 

Na-HCO3Cl, Na-HCO3SO4. Jsou obtížně upravitelné k pitným účelům. 

 

V PERMOKARBONu podkrkonošské pánve je mineralizace podzemní vody kolem 0,1 - 0,3 g/l. 

Lokálně zvýšené obsahy Mg se vysvětlují přítomností dolomitu v tmelu sedimentů s. části náchodské 

deprese. Hlubší zóny nebyly v okolí zájmového území dokumentovány. 

 

CHEMISMUS PODZEMNÍ VODY V KŘÍDĚ 

Podzemní vody z křídových hornin na severním okraji rajonu 4221 mají velkovou mineralizaci 

střední, kolem 0,5 g/l, jsou hydrochemického typu převážně Ca-HCO3SO4 nebo CaMg-HCO3SO4, 

středně tvrdé, s téměř neutrální reakcí.  

Kolektor A (perucko-korycanské souvrství) 

Severně od jílovické poruchy (z. od Labe) je celková mineralizace podzemní vody převážně nižší než 

1 g/l a chemický typ je většinou Ca-HCO3. V území podél jílovické poruchy lze očekávat vyšší 

celkovou mineralizaci a chemismus typu Na-HCO3. 

Kolektor B (bělohorské souvrství) 

Pro podzemní vody v bělohorském souvrství je typický chemismus Ca-HCO3, celková mineralizace 

0,5-0,9 g/l, nejčastěji kolem 0,6 g/l, často obsahují 0,5-1 mg/l F. V nejdůležitějším území turonského 

kolektoru v okolí Jaroměře má podzemní voda celkovou mineralizaci kolem 0,6 g/l a lokálně zvýšené 

obsahy Fe a NH4.  

Ve výchozech podél Orlických hor má chemický typ Ca-HCO3SO4, celková mineralizace 0,3-0,7 g/l, 

nejčastěji kolem 0,5 g/l. Podzemní voda má často zvýšené obsahy Fe, NH4 a vysokou tvrdost.  

Výjimečný je chemismus ve vrtu J-7 (v. okraj Jaroměře): chemický typ CaMgNa-HCO3 o celkové 

mineralizaci 0,63 g/l, s vysokými obsahy Na, Cl, F. 
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V libřické antiklinále (okolí Libřic) má podzemní voda pramene odvodňujícího bělohorské souvrství 

chemický typ CaMg-HCO3SO4NO3 s vysokým obsahem NO3 (až 180 mg/l), což je varující, neboť i 

zde je infiltrační území pro využívaný kolektor B. 

Neobvyklý chemický typ podzemní vody v kolektoru B se vyskytuje též podél jílovické poruchy 

přibližně mezi Labem a výravským zlomem. V hluboko uloženém kolektoru se zpomaleným oběhem 

se tvoří vody Na-HCO3 typu, o celkové mineralizaci  0,7-1,9 g/l. V těchto teplých vodách (>20
o
C) 

jsou zvýšené koncentrace radioaktivních látek (celková alfa aktivita  je 0,26-0,31 Bq/l; Herčík a kol. 

1987). 

Jizerské souvrství  

Podzemní vody z jizerského souvrství mají chemický typ nejčastěji Ca-HCO3 až CaMg-HCO3SO4, s 

celkově větším podílem síranů než v bělohorském souvrství. Celková mineralizace je převážně 0,6-0,9 

g/l. V průměru vyšší mineralizace (0,9 - 1 g/l) se vyskytuje v okolí Velké Jesenice a  Českého Meziříčí 

- tam se vyskytuje ojediněle i chemický typ Na-HCO3. Obvykle zvýšené obsahy NO3 někdy překračují 

hodnoty povolené pro dospělé, tj. >50 mg/l. 

 

KVARTÉR 

Podzemní vody v náplavech mají celkovou mineralizaci 0,3-0,7 g/l, nejčastěji 0,4-0,5 g/l, chemický 

typ CaMg-HCO3(SO4). Vody z údolní nivy Labe mají chemický typ CaMg-HCO3SO4 až Ca-HCO3 s 

celkovou mineralizaci nejčastěji  0,7-0,8 g/l.  Obvykle obsahují zvýšené koncentrace Fe, NO3 nebo 

NH4. Podzemní vody z teras mají celkovou mineralizaci 0,4-1,2 g/l, nejčastěji 0,6-0,8 g/l, chemický 

typ Ca-HCO3SO4 až CaMg-HCO3, většinou s vysokými obsahy NO3. 

 

MINERÁLNÍ VODA 

Zdroj kyselky se nachází ve Třticích u Ratibořic: vyvěrá ze spongilitů spodního turonu, patrně 

vystupuje po zlomovém pásmu směru SZ - JV (Rýzmburk - Žernov - j. od Náchoda). Tato 

nejzápadnější kyselka náchodsko-kladské oblasti je slabě mineralizovaná hydrouhličitanová vápenato-

sodná, studená (8 °C) (Jetel-Rybářová 1979). Celková mineralizace je 1,4-1,5 g/l, hydrochemický typ 

CaNa-HCO3. Obsahuje 1,4 g/l volného CO2 (r.1974), zajímavá je i vyšší obsah HBO2 (0,9 mg/l 

r.1975), Fe (3,4 mg/l r.1975), Mn (0,8 mg/l r.1994), příhodná je nepřítomnost dusičnanů (r.1994). 

 

MAPY HYDROCHEMICKÝCH TYPŮ 

Pro potřeby regionálního hodnocení bilancovaných hydrogeologických rajonů, případně oblastí byly 

jako vstupní informace využity existující výsledky chemických analýz převážně z jednorázových 

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

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

konstruovány na základě hydrochemického typu, který vyjadřuje kationty a anionty přesahující 35 

mval%. Hranice 35 mval% byla zvolena pro jednoduchost chemického typu, který obsahuje jeden, 

nanejvýš pak dva kationty a anionty. Nižší hranice (např. 20 mval%) by pro zobrazení na mapě byla 

složitá a nepřehledná. Navíc hranice 35 mval% nejlépe odpovídá Alekinovu typu, který byl použit 

k hodnocení chemismu na starších mapách 1:200 000 vydávaných Ústředním ústavem geologickým 

v 80. letech 20. století. 
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V rámci projektu byl ke všem vrtům dostupným z databáze projektu a obsahujícím chemickou analýzu 

podzemní vody, 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. 

 

Tabulka 4-13 Počet relevantních analýz podzemní vody v HGR 4221 

Kolektor celkový počet analýz v databázi 
použité analýzy 

upravitelnost chemický typ 

A 33 33 12 

B 89 89 62 

Izolátor (C) 3 3 3 

Připovrchová zóna 142 142  

Indikace znečištění 65 65  

celkem 305   

 

Kolektor A  

V kolektoru A se až na dvě výjimky vyskytuje pouze hydrochemický typ Ca-HCO3 (nejběžnější typ ve 

východočeské křídě). Na S na výchozech je v jednom případě typ Ca-SO4 (s velmi nízkou 

mineralizací).  

V novém vrtu Krabčice je hydrochemický typ Na-HCO3;  Sodíkové typy pokračují i v sousedním 

HGR 4240 (zde typ Na-SO4) a vytvářejí tak malou oblast sodíkových typů s relativně vysokou 

mineralizací 0,9-2 g/l. Tyto chemické typy i celková mineralizace nejsou v kolektoru A v příslušném 

rajonu obvyklé, naznačují stagnující prostředí mající charakter na rozhraní svrchní a střední 

hydrodynamické a hydrochemické zóny, vyskytující se obvykle v hloubkách sto až tisíc m (Krásný a 

kol. 2012). 

Celková mineralizace stoupá od S k J a JZ od velmi nízké (pod 0,1 g/l) na výchozech na sz. okraji 

rajonu, po 0,25-0,38 g/l (Jaroměř), až k 0,5-0,7 g/l (Česká Skalice, Heřmanice). Pro typ s podílem 

sodíku je charakteristická relativně vysoká mineralizace 0,9 g/l (viz výše). 

 

Kolektor B 

Kolektoru B je překvapivě poněkud hydrochemicky rozmanitější než kolektor A (ve východočeské 

křídě je opak pravidlem), ovšem i zde převažuje Ca-HCO3 hydrochemický typ, tak jako v celé 

východočeské křídě. Podíl sodíku se vyskytuje podél jílovické ropuchy v jz. rohu rajonu (Na-HCO3), 

kde souvisí se zvýšenými obsahy F (nad 1 mg/l) a na rozdíl od HGR 4222 má převážně jen střední 

mineralizaci (0,37-0,67 g/l). Druhý výskyt sodíkového typu je ve vrtu V-1 (Volovka) mezi Jaroměří a 

Rozkoší (ale bez vysokých obsahů F a s mineralizací 0,7 g/l). Ojediněle se vyskytuje i podíl síranů (na 

J od Jaroměře a na Z od Červeného Kostelce) a hořčíku. 

Celková mineralizace se pohybuje obvykle mezi 0,4-0,6 g/l. Ve směru proudění k Z mírně roste až na 

0,6-1,1 g/l u Jaroměře. Nejvyšší mineralizaci doprovází smíšený typ Ca-HCO3SO4. 
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Obrázek 4-19 Chemický typ podzemní vody v kolektoru A 



Rebilance zásob podzemních vod                                                         ID EIS 10051606-SFŽP 

54 

 

 

Obrázek 4-20 Celková mineralizace (TDS) s chemickým typem podzemní vody v kolektoru A 
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Obrázek 4-21 Chemický typ podzemní vody v kolektoru B 
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 Obrázek 4-22 Celková mineralizace (TDS) s chemickým typem podzemní vody v kolektoru B 
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4.5. GEOCHEMICKÝ MODEL 

 

PRŮMĚRNÁ DOBA ZDRŽENÍ PODZEMNÍ VODY V HORNINOVÉM PROSTŘEDÍ V RAJONU 4221 

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 oblasti byla koncentrace freonů 11, 12, 113 a SF6 stanovena na prameni Větrník (R44). Pramen 

drénuje horniny jemnozrnných pískovců s často vysokým podílem vápnité složky.  Na prameni byly 

zjištěny střední doby zdržení v řádu desítek let. Střední doby zdržení  v řádu prvních desítek let byly 

zjištěny ve vápnitých pískovcích a spongilitech zejména v ostatních oblastech východočeské křídy 

(objekty R19-R22, R42) ale i v polické pánvi (objekty R24, R25), Turnovsku (objekty R08, R27) a 

prostoru Poohří (objekty R10, R11, R13). 

 

Tabulka 4-14 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) 

R44 2,3 ± 0,2 2,3 ± 0,3 0,1 ± 0,05 1,4 ± 0,2 

 

Tabulka 4-15 Rozsah středních dob zdržení  

(roky) za předpokladu exponenciálního modelu podle 4 různých stopovačů 

vzorek Freon 11 Freon 12 Freon 113 SF6 

R44 68-95 25-35 170-200 28-42 
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Obrázek 4-23 Nové odběry 
14

C a freonů v rámci projektu 

 

V oblasti rajonů 4221 a 4222 bylo v roce 2008 ovzorkováno 23, většinou jímacích vrtů. Ve všech 

vzorcích byla stanovena tritiová aktivita a ve výběru 17 vzorků i SF6 (tab. 4-16;  Churáčková a kol. 

2010). Přítomnost tritia na všech 23 studovaných vrtech ukazuje, že proudění vody v zájmovém 

kolektoru je poměrně rychlé. Na většině vrtů převažují složky se střední dobou zdržení v desítkách let. 

Poměrně malé zastoupení vody infiltrované po roce 1985 (podle SF6) oproti výraznému množství vody 

infiltrované mezi lety 1960 - 1980 (podle tritia) na řadě vrtů svědčí pro disperzní model s relativně 

nízkou disperzí. Střední doby zdržení podle SF6 a tritia se pro většinu vrtů pohybují mezi 20 a 90 lety 

(disperzní model D 0,05). Výjimkou je vrt NM2, kde střední doba zdržení činí pouhých 6 let a vrt 

INM1, kde vychází střední doby zdržení 14 let. Oba vrty mají hladinu pod úrovní řeky Metuje a 

nacházejí se v její těsné blízkosti, proto do nich může pronikat vcezováním povrchová voda z řeky a 

tím ředit podzemní vodu v okolí těchto vrtů s významně vyšší dobou zdržení (Churáčková a kol. 

2010). Vysoká doba zdržení (okolo 80 let) v nečerpaných pozorovacích vrtech Lts 5, 6 a 17 doložená 

velmi nízkými aktivitami tritia ukazuje, že tyto vrty nejsou v kontaktu s vodou hlavních proudových 

cest. 
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Tabulka 4-16 Aktivita tritia, koncentrace SF6 a obsah dusičnanů ve vrtech v jímacím území Litá. 

objekt tritium (TU) SF6 (fmol/l) NO3 (mg/l) 

Bohemilk 11,1 ± 0,1  23,3 

HV2 7,7 ± 0,1  17,3 

INM1 6,9 ± 0,1 1,5 ± 0,2 15,0 

J1 3,4 ± 0,2 < 0,1 2,1 

J3 2,9 ± 0,2 < 0,1 2,2 

J7 5,7 ± 0,1  12,5 

Lt01 7,5 ± 0,2 0,1 ± 0,1 9,1 

Lt02 7,8 ± 0,2 0,1 ± 0,1 3,7 

Lt1 6,1 ± 0,1 < 0,1 2,0 

Lt2 8,6 ± 0,1 0,9 ± 0,1 36,5 

Lt3 9,1 ± 0,2 0,3 ± 0,1 11,9 

Lt4 7,2 ± 0,1 0,1 ± 0,1 3,6 

Lt6 9,5 ± 0,1 0,7 ± 0,1 35,8 

Lt8 8,2 ± 0,1 0,3 ± 0,1 16,6 

Lt9 7,9 ± 0,1 < 0,1 2,4 

Lts15 10,3 ± 0,1  2,2 

Lts17 4,3 ± 0,1  pod 1 

Lts5 4,5 ± 0,1  2,4 

Lts6 2,8 ± 0,2 0,9 ± 0,1 1,1 

NM2 7,6 ± 0,1 2,3 ± 0,3 pod 1 

Sk19 6,8 ± 0,3 0,4 ± 0,1 1,8 

V1 7,2 ± 0,1 0,1 ± 0,1 14,3 

V2 8,4 ± 0,1 0,5 ± 0,1 29,7 

 

V případě rajonů 4221, 4222, 4231, 4232 a 4270 (vysokomýtská a ústecká synklinála, podorlická 

křída) ale v menší míře i v západní části české křídové pánve, existuje významný rozdíl v tritiové 

aktivitě pramenů a vrtů (obr. 4-25): Zatímco v pramenech naprosto převažovaly aktivity 7 TU a vyšší, 

indikující převažující podíl vody infiltrované po roce 1950, u 37 % pozorovacích vrtů ČHMÚ byla 

aktivita 4 TU a nižší, což ukazuje na významný podíl vody infiltrované před rokem 1950. Obsah 

dusičnanů v pramenech dosahuje 6 - 130 mg/l, v průměru 45 mg/l. Obsahy dusičnanů pod 25 mg/l 

vykazují pouze menší prameny drénující lesní povodí (jen 14% pramenů). Protože prameny 

v konečném důsledku drénují, nebo v minulosti drénovaly naprostou většinu odtoku ze synklinál, je 

zřejmé, že ve většině aktivně proudící vody panují aerobní podmínky, takže nedochází k rozkladu 

dusičnanů. Průměrné obsahy dusičnanů se blíží limitní koncentraci v pitné vodě dané vyhláškou č. 

252/2004 Sb., v platném znění. Zcela jiná je situace u vrtů, kde 67 % studovaných monitorovacích 

vrtů ČHMÚ v kolektorech středního a spodního turonu má koncentrace dusičnanů pod 4 mg/l. Ve 

vrtech, kde byla zjištěna aktivita tritia pod 5 TU, jsou koncentrace dusičnanů v řádu jednotek mg/l a 

nižší. Obráceně to však neplatí: Vrty s vyšší aktivitou tritia obsahují v některých případech vysoké 

koncentrace dusičnanů, v jiných (anaerobní podmínky – dokumentováno měřením) jsou dusičnany 

pod mezí detekce. 
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Obrázek 4-24 Četnost výskytu (vertikální osa) tritiových aktivit  

zaokrouhlených na celá čísla a seskupených do frekvenčních tříd (horizontální osa). 

 

Jak bylo popsáno výše, z monitorovacích vrtů, čerpaných pouze při odběru vzorků ve východní části 

české křídové pánve vychází existence starších vod, než z pramenů a jímacích vrtů v téže oblasti. 

Tento rozpor lze vysvětlit existencí silně propustných ale objemem zanedbatelných proudových zón. 

V těchto zónách voda proudí velmi rychle z oblasti infiltrace do oblasti drenáže. Doba zdržení aktivně 

proudící vody je tedy krátká. Většinu kolektoru ale zabírají oblasti pomalého proudění vody 

(zjednodušeně stagnující zóny), ve kterých je doba zdržení značná. Protože stagnující zóny zabírají 

většinu objemu kolektoru, většina monitorovacích vrtů, které jsou situovány víceméně náhodně vůči 

existenci proudových zón, zachytí vodu stagnujících zón se značnou dobou zdržení. Naopak jímací 

vrty a prameny, které jsou situovány výrazně nenáhodně (jsou situovány do míst, kde silně propustné 

zóny končí a vypouští vodu na zemský povrch) zachycují aktivně proudící vodu z velké většiny. 

Podstata vzniku proudových zón není dosud v české křídové pánvi uspokojivě vyřešena. Tradované 

tvrzení, že tyto zóny jsou vázány na zlomy, se nepotvrdilo (Lachman 2010), specifická vydatnost vrtů 

ve východní části české křídové pánve nemá žádný vztah se vzdáleností od zlomových linií. 

V karbonátově bohatých kolektorech české křídové pánve jsou známky rozpouštění karbonátového 

tmelu a zvětšování pórovitosti (Bruthans a kol. 2011).  Idealizovaný model kolektorů ukazuje obr. 4-

26. Mezi oblastí infiltrace a velkými prameny lze očekávat zvýšení propustnosti puklinové sítě 

rozpouštěním karbonátového tmelu, a následné vytváření preferovaných cest proudění s relativně 

vysokými rychlostmi proudění. Dlouhodobě čerpané vrty budou stahovat část vod z preferovaných 

cest směřujících původně do pramenů. Naopak monitorovací vrty (s výjimkou krátkých časových 

intervalů nečerpané) vzorkují složení vody jen ve svém bezprostředním okolí. Většina objemu vody 

v kolektoru bude vázána na menší pukliny, kde voda proudí velmi pomalu. 

Výsledky z řady rajonů dokládají, že je nutné rozlišovat mezi A) aktivně proudící vodou 

v kolektorech, která má relativně vysokou tritiovou aktivitu (obvykle nad 4 TU) často vykazuje 

aerobní podmínky, obsahuje dusičnany a ve většině případů vykazuje převažující vodu infiltrovanou 
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po roce 1950 a B) vodou stagnující, či proudící velmi pomalu, která vykazuje často anaerobní 

podmínky, má nízkou tritiovou aktivitu a často neobsahuje dusičnany. Zatímco vodu typu A lze 

zkoumat na pramenech a intenzivně jímaných vrtech, vrty monitorovací sítě ČHMÚ a vrty bez 

intenzivního čerpání zachycují velmi často spíše vodu typu B. Důvodem je, že preferované zóny 

proudění jsou omezeny na velmi malou plochu kolektoru, takže jsou zachyceny pouze v malém 

procentu dlouhodobě nejímaných vrtů. Údaje z monitorovacích vrtů ČHMÚ tak mohou snadno vést 

k nesprávné představě o daleko nižší míře znečištění kolektorů dusičnany, než odpovídá skutečnosti 

v aktivně proudící vodě. Skutečný obraz o míře znečištění aktivně proudící podzemní vody lze získat 

jen z jímacích vrtů a pramenů. Prostory s pomalu proudící až téměř stagnující vodou v české křídové 

pánvi mohou pravděpodobně obsahovat vody o době zdržení i několika tisíc let jak naznačují výsledky 
14

C datování po korekci pearsonovým faktorem. 

 

 

Obrázek 4-25 Idealizovaný model puklinového kolektoru s „otevřenou puklinovou pórovitostí“.  

 

V oblasti byl odebrán vzorek na radiouhlíkovou aktivitu z pramene Větrník. Cílem bylo určit 

počáteční aktivitu pro kritické přehodnocení starších radiouhlíkových datování. Pramen drénující 

vápnité pískovce má radiouhlíkovou aktivitu 46 PMC (% moderního uhlíku; tab. 4-17) a složení δ
13

C 

je -11,2 ‰ PDB (celosvětově přijatý standard uhlíku 
13

C - uhličitan vápenatý z rostra Belemnitella  

americana). Nízkou radiouhlíkovou aktivitu pramene lze vzhedem k nízké době zdržení vody pramene 

(desítky let, viz tab 4-16) vysvětlit podílem hlubinného CO2 v povodí pramene. Hlubinný CO2 

intenzivně proniká k povrchu v oblasti Náchoda 13 km západně od pramene C26. Podobně nízká 

aktivita byla zjištěna i u pramene C24 v povodí střední Liběchovky. V souladu s pearsonovým 

modelem tak v české křídě nelze místy vyloučit počáteční aktivity i výrazně nižší než 50 PMC. 

 

Tabulka 4-17 Vzorkované objekty na 
14

C aktivitu rámci projektu. 

vzorek označení 13C (‰) 14C aktivita 

(PMC) 

SD (PMC) Pearson 

PA 

další 

stopovače 

stáří vody 

 (roky) 

C26 Větrník u České Skalice -11,2 46% 0,9% 45% T, F Moderní 

PA – počáteční aktivita podle pearsonova korekčního faktoru 

 

Na základě měření aktivity tritia, freonů a SF6 se střední doby zdržení v rajonu 4221 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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4.6. ODBĚRY PODZEMNÍCH VOD A VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD 

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

ale také pro hodnocení jejich prostorového vývoje a hodnocení výsledků PPP. 

V hodnoceném rajonu byla provedena revize všech jímacích objektů zdrojů podzemních vod s 

odběrem vyšším než 6 000 m
3
/rok. Současně byla doplněna dokumentace k jímacím objektům, kde 

tato dokumentace nebyla k dispozici. Pro revizi byla využita data Výzkumného ústavu 

vodohospodářského T.G.Masaryka v.v.i., který je tvůrcem a správcem databáze odběrů podzemních 

vod, ve které se shromažďují informace z podniků Povodí. Jedinečnost této databáze spočívá 

v jednotné formě zpracování, délka sledování zahrnující období 1979 – 2010 a celorepublikový 

charakter. Údaje o odběrech včetně lokalizací VÚV každoročně zpracovává pro Souhrnnou 

vodohospodářskou bilanci množství podzemních vod. Jedná se o údaje vykazované podle vyhlášky 

MZe č.431/2001 Sb., o obsahu vodní bilance, způsobu jejího sestavení a o údajích pro vodní bilanci. V 

databázi jsou odběry podzemních vod v množství přesahujícím 6 000 m
3
 v kalendářním roce nebo 500 

m
3
 v kalendářním měsíci. Uvedená databáze, která je každoročně doplňovaná, byla dále kontrolována 

na základě údajů předaných ČGS od podniků Povodí. 

 

ODBĚRY PODZEMNICH VOD 

Podle vodohospodářské bilance 2014 (Skalická-Šraut 2015) jsou celkové odběry v rajonu 4221 ve výši 

28,9 l/s. Dominantním odběratelem je Česká Skalice s čerpáním ve výši 17,2 l/s. 

MěVAK Jaroměř má další odběry v HGR 4250 a tak odebírá v rajonu 4221 jen 11,4 l/s. Další odběry 

jsou ve zlomcích litru za vteřinu. 

 

Tabulka 4-18 Přehled největších odběrů podzemních vod 

č. VHB Název místa RM (l/s) 

410175 Česká Skalice, J9 10,9 

410138 MěVAK Jaroměř, St.Ples  J 1 7,2 

410133 Česká Skalice - st. Pivovarská 6,3 

410137 MěVAK Jaroměř, úpravna J 7 4,2 

 Celkem 28,6 

 

Rozmístění odběrů je vykresleno na mapovém výřezu (obr. 4-27). Je jasné, že významné odběry musí 

být soustředěny do jižní části rajonu, kde se vytváří artéská nádrž.  Vrt J-1 ve Starém Plesu po 

vyhloubení uvolnil artéský přetok přesahující 100 l/s. 
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Obrázek 4-26 Rozmístění odběrných míst 

 

Vývoj celkových odběrů podzemní v rajónu 4221 je pro simulované období dokumentován v obr. 4-

25. V období 2001 až 2010 docházelo k mírnému poklesu celkových odběrů.  

 

Obrázek 4-27 vývoj odběrů podzemní vody v HGR 4221 v lerech 2001-2010 
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VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD 

Hodnoty a lokalizace míst vypouštění odpadních vod podle aktualizovaných plánů dílčího povodí 

Horního a středního Labe jsou uvedeny v tabulce 4-19. 

 

Tabulka 4-19 Přehled vypouštění odpadních vod  

VÚ ICO Název místa  Vodní tok 
Říční 

 km 

Vypouštěné 

 množství 

 (tis.m3/rok) 

Vypouštěné 

 množství 

 (l/s) 

HSL_0300 412109 Česká Skalice - ČOV Úpa 10,02 782,7 24,82 

HSL_0300 412390 Rychnovek - VK náhon Zvole 0,4 18,85 0,60 

HSL_0300 412296 ÚV Jaroměř - prací vody Úpa 0,25 7,2 0,23 

HSL_0300 412401 Hořičky - VK bezejmenný tok 0,05 6,1 0,19 

HSL_0310 412059 Kuks - ČOV Labe 1024,44 36,44 1,16 

HSL_0405_J 412413 ČOV Mesa Parts s.r.o., Vysokov bezejmenný tok 2,14 6,37 0,20 

HSL_0410 412108 Nové Město n. M. - SČOV Krčín 
Mlýnský náhon 

Metuje 
5,48 1 001,44 31,76 

HSL_0410 412225 Jaroměř - VK mimo ČOV Stará Metuje 0,25 26,69 0,85 

HSL_0410 412547 Nahořany - VK Nahořanský p. 3,3 16,68 0,53 

HSL_0410 412501 
Nové Město nad Metují - ČOV ul. 

Českých Bratří 
Metuje 21 12,41 0,39 

HSL_0410 412297 ÚV Starý Ples - prací vody Jasenná 1,9 12 0,38 

HSL_0410 412146 Velká Jesenice - ČOV Rozkoš 2 10,58 0,34 

HSL_0410 412483 Jasenná - VK Jasenná 7,5 7,99 0,25 

HSL_0410 412111 Nové Město n. M. - VK mimo ČOV Metuje 20,8 7,6 0,24 

    Celkem     1953,05 61,93 
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5. KONCEPČNÍ HYDROGEOLOGICKÝ MODEL 

5.1. ÚČEL KONCEPČNÍHO MODELU  

Koncepční hydrogeologický model byl pro rajon zpracován s cílem formulovat základní představu o 

geometrii a vlastnostech kolektoru, jeho napájení a drenáži a interakci s vodním tokem. Model vychází 

z přiměřené generalizace geologických a hydrogeologických dat, kterou lze graficky vyjádřit. 

Koncepční model byl sestavován v interakci s výsledky hydrologických měření a zpracovateli 

hydrogeologických matematických modelů.  

SESTAVENÍ MAP GEOMETRIE KOLEKTORŮ A IZOLÁTORŮ 

Proběhlo sestavení map geometrie kolektorů a izolátorů, hydraulických, fyzikálních a ostatních 

parametrů kolektorů a hydrochemickým vlastnostem podzemní vody. Digitální aktualizované mapy 

geometrie kolektorů a seznamy vrtů použitých na jejich konstrukci se nachází v datovém skladu ČGS 

a byly popsány výše v kapitole 4.1. 

SESTAVENÍ MAP HYDRAULICKÝCH, FYZIKÁLNÍCH A DALŠÍCH PARAMETRŮ 

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

vrtů byly sestaveny přehledné tabulky a mapy uvedené v kapitole 4.3 a v kapitole 6.2.  

 

5.2. SYSTÉMOVÁ ANALÝZA OBĚHU PODZEMNÍ VODY 

S využitím zjištěných údajů o úrovni hladiny podzemní vody ve vrtech a jejich časového režimu byly 

interpretovány mapy hydroizopiez, které byly prvotním koncepčním modelem proudového systému 

podzemních vod a v závislosti na geometrii a hydraulických vlastnostech kolektorů a funkci 

tektonických prvků. Tento model byl testován z hlediska uzavřenosti oběhu, propojení prostorů dotace 

a míst odvodnění do povrchových toků, interakce podzemní a povrchové vody a z hlediska formování 

chemického složení podzemní vody na proudnici. 

Koncepce hydraulického modelu pro rajon 4221 je založena na následujících předpokladech: 

 Proudový systém podzemní vody v křídovém kolektoru B podorlické křídy je souvislý a je 

nutné modelovat hydrogeologické rajony 4221 Podorlická křída v povodí Úpa a Metuje a 4222 

Podorlická křída v povodí Orlice jako celek. Rozdělení rajonů podle průběhu proudnic 

vymezujících drenážní bázi v Jaroměři na soutoku Labe - Úpa – Metuje a drenážních bází na 

Dědině vychází z průměrného ustáleného stavu proudového systému. Časové změny dotace i 

odběr podzemní vody může průběh dělících proudnic výrazně ovlivnit a tím znehodnotit 

výsledky modelování. V projektu Rebilance byly rajony 4221 a 4222 spojeny do modelového 

regionu 6 Podorlická křída. 

 Rajony 4221 a 4222 zahrnují křídovou artéskou strukturu s puklinovým kolektorem B 

v bělohorském souvrství. Mladší křídová souvrství, pokud jsou zachována, tvoří nad kolektorem 

artéský strup. Na povrchu artéského stropu a v pokryvných kvartérních útvarech se vytváří 

přípovrchová zóna s mělkým oběhem podzemní vody. V podloží kolektoru B je v severní a jižní 

části podorlické křídy vyvinut bazální křídový kolektor A. V centrální dominantní části 

podorlické křídy na “holicko-novoměstské“ paleoelevaci bazální kolektor A chybí. 

 Nepropustné podloží křídových sedimentů tvoří především horniny krystalinika. Výměnu 
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podzemní vody s podložními jednotkami lze z bilančního hlediska zanedbat. 

 Ve zvodnění kolektoru B se výrazně projevuje odlišné zvodnění málo saturované oblasti stoku 

ve struktorních elevacích a plně saturované oblasti nádrže ve strukturních depresích. 

 V modelovém regionu 6 jsou vyvinuty 3 kolektory: 

– nesouvislý kolektor A (perucko-korycanské souvrství a místy trias), 

– kolektor B (bělohorské souvrství), 

– kolektor PPZ (připovrchová zóna v horninách) 

 Propustnost kolektorů A a PPZ je průlinově puklinová, kolektor B má propustnost 

puklinovou. 

 Zdrojem podzemní vody v prostoru modelu je srážková infiltrace a vcez vody z toků do 

kolektorů. Plocha modelového regionu má uzavřený oběh podzemní vody. Přítok podzemní 

vody přes hranice modelového regionu není předpokládán. Přetoky podzemní vody přes 

hranice hydrogeologických rajonů uvnitř modelu jsou modelem identifikovány v závislosti 

na modelových simulacích. 

 K odtoku podzemní vody dochází: 

– drenáží do říční sítě a do pramenů, 

– drenáží do jímacích objektů, 

 Odběry na území rajonu 4221 je exploatován hlavně kolektor B, drobné odběry jsou z 

připovrchové vrstvy. Bilančně významné odběry jsou soustředěny v okolí České Skalice a 

Jaroměře. 

 

5.3. NÁVRH NA DOPLNĚNÍ POZOROVACÍ SÍTĚ PODZEMNÍCH VOD 

Z navrhovaných hydrogeologických pozorovacích objektů byly realizovány dva vrty, oba jsou 

doporučeny k pozorování – viz tab. 5-1 

 

Tabulka 5-1 Základní charakteristiky nových vrtu doporučených k pozorování 

ID vrtu 
Lokalita 

(katastr) 

Cílový 

 

kolektor 

Souřadnice 

JTSK 

X 

Souřadnice 

JTSK 

Y 

Hloubka 

vrtu  

(m)  

Rozsah cílového 

kolektoru (m) 

/rozsah perforace 

Čerpací 

zkoušky 
Datalogger 

4221_01A Krabčice A 1022707 630096 46,0 27,0 – 37,3/ 

27,0 – 39,0 
ano ano 

4221_01B Krabčice B 1022703 630101 26,3 3,0 – 26,3/ 

3,0 – 19,0 
ano ano 
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6. MODELOVÉ VÝPOČTY ZÁSOB PODZEMNÍCH VOD 

6.1. HYDROLOGICKÝ MODEL 

6.1.1. DOTACE PODZEMNÍCH VOD 

V podorlické křídě je hlavním kolektorem bělohorské souvrství (kolektor B) ve facii spikulitových 

prachovců a prachovitých vápenců. Nadložní mladší křídová souvrství tvoří stropní izolátor. 

Puklinově propustný kolektor B má střední až vysokou průtočnost, a tak je jeho souvislé zvodnění – 

nádrž podzemní vody – omezeno na strukturní deprese ústecké a jaroměřské synklinály. Ve zdviženém 

východním okraji křídy a elevacích libřické a opočenské antiklinály není kolektor nasycen vodou, je 

oblastí stoku. Nádrž podzemní vody je doplňována infiltrací atmosférických srážek na výchozech 

kolektoru a influkcí z toků přitékajících z Orlických hor. Vzhledem k mírně zvlněnému terénu 

nevystupuje piezometrická úroveň artéské nádrže vysoko nad terén. Konfigurace piezometrické 

úrovně je plochá, s depresemi v okolí drenážních bází. Pozice proudnice, která dělí nádrž na rajony 

4221 a 4222, není fixní, ale mění se podle intenzity dotace a drenáže. Drenáž podzemní vody rajonu 

4221, který zaujímá severní brachysynklinální uzávěr podorlické křídy, je vázána na soutok Labe, Úpy 

a Metuje v Jaroměři. Obdobně i nejvýznamnější vodárenské odběry jsou v Jaroměři, dalším odběrným 

místem je Česká Skalice. 

POPIS SADY POVODÍ A DOSTUPNÝCH DAT 

Přehled povodí a lokalizace vodoměrných stanic – viz kapitola 4.2.  

INFORMACE O DOPLŇKOVÝCH MĚŘENÍCH V RÁMCI PROJEKTU 

V rámci úkolu rebilance byla zřízena následující pozorování (viz kapitola 4.2).: 

 Rtyňka (Batňovice) 

 A-11 (4221) Válovický potok (Velký Třebešov) 

 A-12 (5152) Radechovka (Dolní Radechová) 

 

INFORMACE O MÍŘE OPRAV PRŮTOKŮ O UŽÍVÁNÍ 

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

odtoku nebyly opraveny o užívání vod. Míru ovlivnění vyjádřenou v % celkového odtoku obsahuje 

tabulka 6-1. 

 

Tabulka 6-1 Míra ovlivnění průtoků ve vodoměrných  

v % celkového odtoku 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 57.35 38.59 2.73 1.83 

POD mezipovodí Labe (Jaroměř) 2.60 NaN 29.09 26.18 3.02 2.72 

POD mezipovodí Metuje (Jaroměř) 2.38 NaN 38.78 25.84 2.24 1.49 

POV mezipovodí Labe (Jaroměř) 2.06 NaN 22.68 8.47 2.36 0.88 

POV mezipovodí Metuje (Jaroměř) 0.75 NaN 12.68 6.58 0.73 0.38 

VYP mezipovodí Labe (Jaroměř) 4.11 NaN 44.32 4.22 4.60 0.44 

VYP mezipovodí Metuje (Jaroměř) 51.62 NaN 815.26 99.08 47.12 5.73 

POV: povrchový odběr; POD: podzemní odběr; VYP: vypouštění; NaN: žádné evidované užívání 
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POSTUP A VÝSLEDKY STANOVENÍ PODZEMNÍHO ODTOKU A DOTACE PODZEMNÍCH VOD 

V případě hydrogeologických rajonů s menším počtem pozorovaných dat, což je případ HGR 4221 

bylo nutno volit tento postup:  

1. Pro všechna dílčí povodí a pro celý rajon byly vypočteny řady průměrných srážek a 

průměrných teplot v období 1981-2010. 

2. Pro povodí s měsíčním pozorováním byl kalibrován model BILAN, s využitím pozorovaného 

odtoku. 

3. Hydrologická bilance pro rajon byla modelována pomocí meteorologických dat pro HGR. 

Výsledky pro HGR 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. 6-2 až 6-3 průběhy měsíčních řad 

pozorovaného a modelovaného odtoku, na obr. 6-1, 6-4 až 6-5 průběhy základního odtoku stanovené 

modelováním. 

Hodnota koeficientu Nash-Sutcliffe pro vyjádření shody průtoku simulovaného modelem Bilan a 

měřeného průtoku je pro mezipovodí Bělá (Častolovice) -0.5, mezipovodí Dědina (Mitrov) 0.35. 

Na obr. 6-6 a 6-8 jsou pro všechny použité dílčí části rajonu a pro rajon jako celek vyneseny řady 

měsíčních dotací zásob podzemní vody. 

Sezónní průběh základního odtoku ve formě pravděpodobnostních polí, vyjádřený pro zužující se 

rozmezí kvantilů od nejširšího 10-90% po nejužší 40-60%, stanovený pro období 1981-2010 a 2001-

2010 je na obr. 6-9. Stejné charakteristiky jsou na obr. 6-10 pro dotace podzemní vody. 

Na obr. 6-11 pro základní odtok, na obr. 6-12 pro dotace podzemní vody jsou čáry  překročení 

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

 

Obrázek 6-1 HGR 4221. Základní odtok [mm/měsíc]. 
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Obrázek 6-2 Obrázek 6-3 Mezipovodí Bělá (Častolovice) a Dědina (Mitrov). Pozorovaný a modelovaný odtok 

[mm/měsíc]. 

  

Obrázek 6-4 Obrázek 6-5 Mezipovodí Labe (Jaroměř) a Metuje (Jaroměř). Základní odtok 

[mm/měsíc]. 

 

  

Obrázek 6-6 Obrázek 6-7 Mezipovodí Mezipovodí Labe (Jaroměř) a Metuje (Jaroměř) Modelovaná dotace 

podzemních vod 

[mm/měsíc]. 
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Obrázek 6-8 Modelovaná dotace podzemních vod 

[mm/měsíc]. 

 

 

 

Obrázek 6-9 Pravděpodobnostní pole – základní odtok 

[mm/měsíc]. Plné plochy odpovídají období 1981-2010, čáry období 2001-2010 
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Obrázek 6-10 Pravděpodobnostní pole – dotace podzemní vody 

Plné plochy odpovídají období 1981-2010, čáry období 2001-2010 

 

Obrázek 6-11 Čára překročení měsíčního základního odtoku  

[mm/měsíc]. 
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Obrázek 6-12 Čára překročení měsíční dotace podzemní vody  

[mm/měsíc]. 

 

VYČLENĚNÍ ZÁKLADNÍHO ODTOKU NA ZÁKLADĚ REŽIMU HLADIN PODZEMNÍCH 

VOD – METODA KLINER – KNĚŽEK 

 

Tabulka 6-2 Korelace povrchového odtoku a hladin podzemní vody v pozorovacích vrtech 

DBC ID COR 

4221m0210-0190 235873 0.427 

4221m0210-0190 98214 0.566 

4221m0160-0070-0150 275432 0.576 

 

Tabulka 6-3 Poměr základního odtoku k celkovému (BFI) dle různých metod 

DBC 4221m0160-0070-0150 4221m0210-0190 

BILAN 0.5912876 0.3416287 

MINIMA  0.3357314 

Kliner-Knezek 0.2742994 0.3590460 
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Obrázek 6-13 Vyčlenění základního odtoku na základě odtoku z mezipovodí 4221m0160-0070-0150 a hladin 

podzemních vod ve vrtu ID 275432 

 

SOUHRNNÉ CHARAKTERISTIKY HYDROLOGICKÉ BILANCE 

Podle hydrologického modelování na území HGR 4221 činí za období 1981 až 2010 specifická dotace 

podzemních vod 2,72 l/s/km
2
, celková dotace je pak 85.97 mm/rok. 

Souhrnné charakteristiky hydrologické bilance za modelované mezipovodí a celý hydrogeologický 

rajon jsou uvedeny v tab. 6-4 a 6-5. 

Vypočtená specifická dotace podzemních vod pro HGR 4221 vyšla 2,72 l/s/km
2
 (tab. 6-5). Na nově 

zřízených vodoměrných stanicích byla v rámci aktivity 4 stanovena dotace podzemních  vod: Rtyňka 

(Batňovice) 5,85 l/s/km
2
, Válovický potok (Třebešov) 2,82 l/s/km

2
, Radechovka (Dolní Radechová) 

1,42 l/s/km
2
. Údaj pro Válovický potok, jehož povodí leží v rajonu, dobře odpovídá výsledku 

modelování. Údaje ze dvou povodí v blízkosti rajonu charakterizují značný gradient změn odtoku 

podzemní vody v širším regionu. 

. 

Tabulka 6-4 Shrnutí hydrologické bilance (1981-2010) 

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

mezipovodí Labe (Jaroměř) 701.06 309.05* 204.4 372.59* 495.94 118.77 3.76 
mezipovodí Metuje 

(Jaroměř) 
740.95 NA 222.95 NA 517.44 94.94 3.01 

.HGR  680.07 NA 172.79 507.28 506.73 85.97 2.72 
*nejsou k dispozici data pro celé období P - Měsíční srážkový úhrn, R - Měsíční odtoková výška (pozorovaná), RM Měsíční 

odtoková výška (modelovaná), ET – evapotranspirace, RC - Dotace zásob podzemní vody 

 

Tabulka 6-5 Shrnutí hydrologické bilance (2001-2010). 

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

mezipovodí Labe (Jaroměř) 697.81 NA 182.36 NA 504.46 110.02 3.49 

mezipovodí Metuje 

(Jaroměř) 
747.92 NA 211.34 NA 528.95 88.08 2.79 

.HGR  681.58 NA 156.32 525.26 515.72 79.91 2.53 
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POSOUZENÍ VÝVOJE PRŮMĚRNÝCH VELIČIN HYDROLOGICKÉ BILANCE 

Na obr. 6-14 až 6-19 jsou znázorněny průběhy ročních řad základních veličin hydrologické bilance za 

období 1961–2010 v jednotlivých dílčích povodích a částech HGR. 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 6-14 Vývoj průměrných ročních srážek.  

 

Obrázek 6-15 Vývoj průměrné roční teploty. 

 

 

Obrázek 6-16 Vývoj aktuální evapotranspirace (odhad z modelu BILAN). 
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Obrázek 6-17 Vývoj průměrného ročního odtoku (odhad z modelu BILAN). 

 

Obrázek 6-18 Vývoj průměrné roční dotace zásob podzemní vody (odhad z modelu BILAN). 

 

Obrázek 6-19 Vývoj průměrného ročního základního odtoku (odhad z modelu BILAN). 

 

V tab. 6-6 až 6-9 jsou uvedeny průměry odtoku, aktuální evapotranspirace, dotace zásob podzemních 

vod a základního odtoku za období 1981-2010, porovnané s průměry za období 2001-2010 a 1961-

1980 pomoci poměrů hodnot. Vývoj srážkových úhrnů a teploty je uveden v kapitole 4.2. 

 

Tabulka 6-6 Vývoj odtoku (odhad z modelu BILAN). 

 1961-1980 1981-2010 2001-2010 

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

.HGR 164.66 172.79 1.05 156.32 0.90 

mezipovodí Labe (Jaroměř) 206.16 204.40 0.99 182.36 0.89 

mezipovodí Metuje (Jaroměř) 198.34 222.95 1.12 211.34 0.95 
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Tabulka 6-7 Vývoj aktuální evapotranspirace (odhad z modelu BILAN). 

 1961-1980 1981-2010 2001-2010 

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

.HGR 498.41 506.73 1.02 515.72 1.02 
mezipovodí Labe (Jaroměř) 485.80 495.94 1.02 504.46 1.02 
mezipovodí Metuje (Jaroměř) 508.78 517.44 1.02 528.95 1.02 
 

Tabulka 6-8 Vývoj dotace zásob podzemní vody (odhad z modelu BILAN). 

 1961-1980 1981-2010 2001-2010 

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

.HGR 77.12 85.97 1.11 79.91 0.93 

mezipovodí Labe (Jaroměř) 123.74 118.77 0.96 110.02 0.93 

mezipovodí Metuje (Jaroměř) 74.55 94.94 1.27 88.08 0.93 

 
Tabulka 6-9 Vývoj základního odtoku (odhad z modelu BILAN). 

 1961-1980 1981-2010 2001-2010 

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

.HGR 76.78 85.96 1.12 76.97 0.90 
mezipovodí Labe (Jaroměř) 123.40 118.51 0.96 103.68 0.87 
mezipovodí Metuje (Jaroměř) 72.74 95.28 1.31 87.07 0.91 
 

 

Výška hladiny ve vrtu 

 Ve vrtu ID 275432 byl indikován statisticky významný trend s gradientem -23 cm za rok. 

  Ve vrtu ID 98214 nebyl indikován statisticky významný trend. 

 Ve vrtu ID 235873 nebyl indikován statisticky významný trend. 

 

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. 6-21. Pro srážky předpokládají klimatické modely 

pokles v letních měsících (dle časového horizontu 5-25 %), po zbytek roku spíše růst. Teplota roste 

pro všechny tři časové horizonty po celý rok, v průměru cca o 1.5, 2.2 a 3.5 °C. 

Dopady uvedených změn meteorologických veličin na základní odtok, dotaci podzemních vod a 

celkový odtok ukazuje obr. 6-22. Z hlediska možných využití podzemních vod je podstatné, že 

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

zmenšuje. 
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Obrázek 6-20 Měsíční změny srážek (poměr) a teploty vzduchu (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 6-21 Měsíční změny základního odtoku [-], dotace zásob podzemní vody [mm] a odtoku  

dle RCM simulací pro jednotlivé měsíce. Krabicové grafy indikují 5%, 25%, 50%, 75% a 95% kvantil rozdělení 

měsíčních změn v souboru klimatických modelů 

 

ZHODNOCENÍ MONITORINGU A NÁVRH ÚPRAVY POZOROVACÍ SÍTĚ. 

Současná síť vodoměrných stanic neumožňuje dobře vyhodnocovat odtok z odpovídající části HGR, 

stanice Kuks byla zrušena, do Metuje je převáděna voda z Úpy přes nádrž Rozkoš. Z tohoto hlediska 

je vhodné zajistit jako indikátor poměrů v HGR 4221 pozorování na Válovickém potoce. 
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6.2. HYDRAULICKÝ MODEL PROUDĚNÍ PODZEMNÍ VODY 

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

1. Stacionární simulace neovlivněných poměrů proudění podzemní vody a simulace 

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

2. Transientní simulace proudění podzemní vody pro období hydrologických let 2001-

2010. Nakalibrovány byly kapacitní parametry modelu. Z této simulace byl statistickým 

zpracováním výsledků pro jednotlivé měsíce odvozen průměrný hydrologický rok určený 

pomocí parametru doplnění (efektivní infiltrace) a prázdnění (drenáže) zásob podzemní vody. 

3. Stacionární simulace proudění pro účely závěrečné rekalibrace modelu při využití 

výsledků průzkumů realizovaných v rámci projektu. Na základě výsledků stacionárního a 

transientního modelu a analýzy aktuálních odběrů podzemní vody byly zpracovány variantní 

simulace regionálního vlivu změn odběrů. 

Modelové zhodnocení proudění podzemní vody pro oblast hydrogeologického rajonu (HGR) 4222 – 

Podorlická křída v povodí Orlice je zpracováno v rámci regionálního modelového řešení regionu 6 

Podorlická křída, které zahrnuje hydrogeologické rajony 4221 – Podorlická křída v povodí Úpy a 

Metuje a 4222 – Podorlická křída v povodí Orlice (obr. 6-22). 

 

Obrázek 6-22 Situace modelového regionu 6 Podorlická křída 

 

6.2.1. OKRAJOVÉ PODMÍNKY A VSTUPNÍ DATA 

Koncepce stacionárních simulací regionálního modelu je založena na předpokladu, že simulovány jsou 

ustálené úrovně hladiny podzemní vody při průměrné infiltraci, při odpovídajících průměrných 
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odběrech a při obvyklé drenáži podzemní vody do říční sítě. Stacionární simulace proudění podzemní 

vody v základních hydrogeologických rajonech (včetně hodnoceného rajonu 4222) byly realizovány 

ve dvou základních variantách: 

 varianta neovlivněného proudění bez odběrů podzemní vody, 

 varianta při odběrech podzemní vody na úrovni roku 2010 – kalibrační varianta. 

Kromě základních modelových simulací byly provedeny účelové stacionární simulace směřující k 

analýze samotného matematického modelu (analýzy senzitivity parametrů modelu) a k analýze režimu 

proudění podzemní vody  v zájmové  lokalitě a  jeho  ovlivnění odběry (simulace  alternativ 

vodohospodářského využití struktury). 

Základní varianta transientního modelu byla zpracována v měsíčním časovém kroku pro období 

hydrologických let 2001 - 2010. 

 

KONCEPČNÍ MODEL 

Viz též kapitola 5 Koncepční hydrogeologický model. 

V hydrogeologickém  rajonu  4222  se  vyskytují  dva kolektory s regionálním prouděním podzemní 

vody: 

- průlino-puklinový kolektor A v perucko-korycanském souvrství, který v severní části 

území rajonu chybí.. 

- Puklinový  vodárensky  využívaný  kolektor  B  vázaný  na  střední  a  svrchní  partie 

bělohorského souvrství s polohami spikulitových slínovců. 

Sedimenty bělohorského souvrství jsou na většině území rajónu překryty sedimenty jizerského 

souvrství s izolátorskou funkcí. Kvartérní sedimenty v povodí Labe, Úpy a Metuje tvoří samostatný 

svrchní hydrogeologický rajón 1121, ve kterém dochází k drenáži větší části podzemní vody 

infiltrované v okrajových oblastech HGR 4221 na výchozech turonu i cenomanu. 

Zdrojem podzemní vody na území rajónu je efektivní srážková infiltrace, případně přetok ze 

sousedního HGR 4222. K drenáži podzemní vody dochází zejména v soutokové oblasti Úpy, Metuje a 

Labe. Část proudu podzemní vody je čerpána v jímacích objektech. 

Bilanční schéma koncepčního modelu proudění podzemní vody v modelovém regionu 6, jehož 

součástí je HGR 4221, je zobrazeno na obrázku 6-23. Proudění podzemní vody je v hydraulickém 

modelu  simulováno  ve  čtyřech  modelových  vrstvách  v prostoru  výskytu  sedimentů  kvartéru a 

mesozoika, včetně sedimentů triasu na severu HGR 4221. 

Infiltrovaná voda ze srážek je v rámci mělkého připovrchového proudění drénována do vodních toků, 

nebo přetéká do podložních kolektorských vrstev a podílí se na hlubinném proudění podzemní vody. 

K dotaci vodárensky nejvýznamnějšího kolektoru B dochází infiltrací na výchozech po okrajích 

struktury a přetokem přes relativní izolátor jizerského souvrství. 
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Obrázek 6-23 Koncepční model - schéma proudění a bilance podzemní vody 

 

Diskretizace modelového území 

V horizontální rovině je modelové území modelového regionu 6 diskretizováno pomocí pravidelné 

čtvercové sítě o velikosti strany 60 m. Plošný rozsah modelových vrstev je dokumentován v obr. 7.1. 

Okraje výpočetní sítě jsou orientovány rovnoběžně s osami Křovákova souřadného systému, levý 

dolní okraj modelu má souřadnice [Xkr, Ykr] =[ -635 000, -1 066 600]. 

Modelová výpočetní síť je rozdělena na 910 řádek a 533 sloupců a tvoří ji celkem 1 940 120 buněk. Z 

nich je 496 280 aktivních – tzn. Buněk ve kterých probíhá výpočet proudění podzemní vody. Aktivní 

plocha regionálního modelu regionu 6 zaujímá rozlohu 690 km
2
. Z toho 250 km

2
 připadá na HGR 

4221. 

Ve  vertikálním  směru  je  prostor  modelového  řešení  rozdělen  do  čtyř  modelových  vrstev. 

Samostatná modelová vrstva je vymezena pro: 

1. sedimenty kvartéru a přípovrchovou zónu rozvolnění sedimentů jizerského souvrství, 

2. sedimenty jizerského souvrství - izolátor, 

3. sedimenty bělohorského souvrství - kolektor (B) s převažující puklinovou propustností, 

4. sedimenty perucko-korycanského souvrství - bazální průlinovo-puklinový kolektor (A). 

 

Okrajové podmínky 

Pomocí okrajových podmínek je v modelu proudění specifikován charakter hranice modelového 

území a specifikována dotace a drenáž podzemní vody. V modelových simulacích je uplatněna: 

• Okrajová podmínka druhého typu: 

• infiltrace srážkové vody v modelovém území, 

• nulový přítok/odtok podzemní vody v liniích rozvodnic, 

• odběry podzemní vody. 

• Okrajová podmínka třetího typu: 
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• simulace povrchových toků a vodních nádrží s drenážní/infiltrační funkcí. Množství 

podzemní vody drénované do toků je ovlivněno úrovní hladiny podzemní vody, 

zadanou úrovní hladiny v toku a konduktivitou (reprezentující míru kolmatace) dna 

toku. 

Infiltrace 

V modelovém hodnocení regionu 6 byla srážková infiltrace zadána pomocí zón s konstantními 

hodnotami. Rozložení modelové infiltrace se plošně mění v závislosti na velikosti srážkového normálu 

a vzrůstá s nadmořskou výškou nebo výskytem výchozů jednotlivých kolektorů. 

V oblasti HGR 4221 dosahuje modelová infiltrace hodnot v rozsahu 2,2.10
-9

 m/s až 2,88.10
-9

 m/s. 

Průměrná zadaná efektivní infiltrace v HGR 4221 je 2,82 l/s/km
2
, celkové zdroje jsou 715 l/s. 

V transientní simulaci je velikost infiltrace pro jednotlivé periody odvozena tak, aby byla dosažena 

optimální shoda měřených a modelových hladin podzemní vody. 

V prognózní simulaci jsou zadány průměrné měsíční dotace podzemní vody určené v rámci kalibrace 

transientního modelu proudění. 

 

Hydraulické parametry 

Horninové prostředí je ve stacionárním modelu charakterizováno koeficientem hydraulické vodivosti, 

v transientním modelu navíc koeficientem volné a napjaté specifické storativity. Vstupní údaje modelu 

byly převzaty z vyhodnocených hydraulických zkoušek, které byly v ploše modelu interpretovány 

pomocí zón se zadanou konstantní hodnotou hydraulické vodivosti. 

Rozložení modelových zón horizontální hydraulické vodivosti pro třetí modelovou vrstvu (hlavní 

kolektor B) v oblasti HGR 4221 je dokumentováno v obr. 6-35. V HGR 4221 je nejvyšší hydraulická 

vodivost kolektoru B zadaná hodnotou 4,1.10
-5

 m/s v jeho centrální oblasti (dolní povodí Úpy a 

Metuje). Pro výchozy bělohorského souvrství ve 3. modelové vrstvě jsou zadány nižší horizontální 

hydraulické vodivosti dosahující řádů 1.10
-7

 až 1.10
-6

 m/s. Vertikální hydraulické vodivosti 3. 

modelové vrstvy jsou zpravidla o řád nižší v porovnání s horizontálními. 

Většina území čtvrté modelové vrstvy, (simulováno proudění v sedimentech cenomanu), je 

charakterizována zadanou horizontální hydraulickou vodivostí v hodnotách n.10
-6

 m/s, vertikální 

vodivost je o řád nižší. 

Horizontální hydraulické vodivosti v druhé modelové vrstvě (simulován izolátor jizerského souvrství) 

jsou na většině území zadány v řádech 1.10
-7

 až 1.10
-8

 m/s. 

Kvartérní sedimenty simulované v první modelové vrstvě mají zadány horizontální hydraulické 

velikosti v hodnotách n.10
-4

 m/s. V oblastech první modelové vrstvy simulující přípovrchovou zóny je 

zadána hydraulická vodivost hodnotami v řádech 1.10
-5

 až 1.10
-6

 m/s. 

V transientní simulaci jsou zadány hydraulické kapacitní parametry volné storativity sy (-), ovlivňující 

doplňování a prázdnění zásob podzemní vody ve zvodních s volnou hladinou a parametr napjaté 

specifické storativity ss (m
-1

) pro kolektory s napjatou hladinou. 

V oblastech volné hladiny je volná storativita zadána hodnotou: 

 3 % v 1. modelové vrstvě (přípovrchová zóna a kvartér), 

 2 až 5 % ve 3. modelové vrstvě (výchozy turonu), 
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 2 až 3,5 % ve 4. modelové vrstvě. 

Specifická storativita je ve 2. modelové vrstvě zadána hodnotou 1,0.10
-6

 m
-1

. Ve 3. a 4. modelové 

vrstvě je na většině území zadána specifická storativita 1,0.10
-4

 m
-1

. 

 

6.2.2. VÝSLEDKY MODELU PROUDĚNÍ PODZEMNÍ VODY 

SIMULACE PROUDĚNÍ PODZEMNÍ VODY – REŽIM NEOVLIVNĚNÝ ODBĚRY 

Izolinie modelové hladiny podzemní vody v modelovém regionu 6, jehož součástí je hydrogeologický 

rajon 4222, jsou pro 3. modelovou vrstvu (kolektor B) zobrazeny v obr. 6-35. 

V infiltračních oblastech na výchozech sedimentů bělohorského souvrství je sklon hladiny podzemní 

vody určen především úklonem nepropustné vrstvy v podloží kolektoru a proudění podzemní vody 

probíhá při volné hladině podzemní vody (oblast stoku). Nejvyšší úroveň, přesahující 460 m n.m. 

dosahuje hladina podzemní vody v oblastech při nejvýše uložených okrajích struktury. 

K regionálnímu odvodnění hydrogeologické struktury v oblasti HGR 4221 dochází v oblasti soutoku 

Labe, Úpy a Metuje u Jaroměře. Nejnižší drenážní úroveň dosahuje výšky 250-255 m n.m. 

Mezi povodím Úpy a Metuje se vyskytuje nevýrazná rozvodnice hladiny podzemní vody. Obdobně 

nevýrazná je i rozvodnice mezi Metují (v HGR 4221) a Dědinou (v HGR 4222), kde dochází k přetoku 

podzemní vody mezi hydrogeologickými rajóny. 

 

Tabulka 6-10 Modelová bilance podzemní vody - varianta bez odběrů 

 kvartér a 

připovrchová zóna 

jizerské souvrství - 

izolátor 

bělohorské souvrství - 

kolektor B 

cenoman - 

kolektor A 

 

CELKEM 

modelová vrstva 1 2 3 4  

efektivní infiltrace 307 0 310 98 715 

přetok z 4222 26 0 14 - 40 

přetok z nadloží - 173 166 161 - 

přetok z podloží 195 187 116 - - 

celková dotace 527 360 605 259 754 

drenáž do vodních toků 343 0 219 141 704 

odtok do 4222 12 0 38 0 50 

odtok do podloží 173 166 161 0 - 

odtok do nadloží - 195 187 116 - 

odběry 0 0 0 0 0 

celkový odtok 527 360 605 257 753 

 

Za neovlivněných poměrů se efektivní infiltrací v ploše rajónu dotuje 307+0+310+98=715 l/s (tab. 6-

10). Infiltrované množství je v jednotlivých vrstvách drénováno do říční sítě 343+0+219+141=704 l/s. 

Nerovnováha mezi infiltrací a drenáží do toků se v každé vrstvě projevuje nerovnováhou přítoku a 

odtoku přes strop a dno modelových vrstev. Přetékání podzemní vody ze 3. do 4. modelové vrstvy se 

uplatňuje především v oblastech stoku v infiltračních oblastech. Infiltrovaná voda ze srážek se zde 

drénuje do lokálních vodotečí, nebo se účastní hlubinného proudění podzemní vody. K drenáži 

podzemní vody z bazálního kolektoru dochází do vodních toků drénující 4. modelovou vrstvu (Úpa, 

Běluňka), nebo v menší míře v oblasti nádrže podzemní vody přetéká zpět do kolektoru B (3. 

modelová vrstva). 



Rebilance zásob podzemních vod                                                         ID EIS 10051606-SFŽP 

83 

 

Z HGR 4222 přetéká do HGR 4221 celkem 40 l/s podzemní vody, přetok z HGR 4221 do HGR 4222 

je přibližně o 10 l/s vyšší. 

K dotaci podzemní vody do hlavního, vodárensky využívaného, kolektoru B dochází efektivní 

infiltrací na výchozech kolektoru o velikosti 310 l/s, přetokem 166 l/s přes nadložní relativní izolátor 

jizerského souvrství a přetokem 116 l/s z podložního kolektoru. 

K odtoku podzemní vody z kolektoru B dochází drenáží do vodních toků o velikosti 219 l/s, přetokem 

přes relativní izolátor do kvartéru a připovrchové zóny, celkově 187 l/s a přetokem 161 l/s do 

kolektoru A.  

Celkem přes sedimenty bělohorského souvrství na území hydrogeologického rajónu 4221 proudí 605 

l/s podzemní vody. 

 

SIMULACE PROUDĚNÍ PODZEMNÍ VODY S ODBĚRY 

Izolinie modelové hladiny podzemní vody vypočtené pro variantu odběrů na úrovni roku 2011 jsou 

pro 3. modelovou vrstvu (kolektor B) zobrazeny v obr. 6-37, kde jsou také zakresleny izolinie snížení 

hladiny podzemní vody v důsledku simulovaných odběrů a pozice jímacích objektů včetně čerpaných 

množství. 

V důsledku významných odběrů v HGR 4222 (jímací území Litá a vrt Lt4) dochází v kolektoru B na 

území HGR 4221 k plošnému snížení hladiny podzemní vody v řádech prvních desítek cm. Odběry 

podzemní vody situované přímo v HGR 4221 nezpůsobují zásadní změnu v regionálních poměrech 

proudění podzemní vody. Lokálně - v okolí odběrů vznikají v uzavřené deprese hladiny podzemní 

vody. 

Tabulka 6-11 Modelová bilance podzemní vody - varianta s odběry 

 kvartér a 

připovrchová zóna 

jizerské souvrství - 

izolátor 

bělohorské souvrství - 

kolektor B 

cenoman - 

kolektor A 

 

CELKEM 

modelová vrstva 1 2 3 4  

efektivní infiltrace 307 0 310 98 715 

přetok z 4222 26 0 10 - 37 

přetok z nadloží - 198 192 162 - 

přetok z podloží 165 158 116 - - 

celková dotace 498 357 628 259 751 

drenáž do vodních toků 286 0 209 141 636 

odtok do 4222 11 0 65 0 77 

odtok do podloží 198 192 162 0 - 

odtok do nadloží - 165 158 116 - 

odběry 2 0 32 0 35 

celkový odtok 498 357 626 257 748 

 

Z infiltrovaného množství 715 l/s je celkem 636 l/s podzemní vody v jednotlivých modelových 

vrstvách drénováno do říční sítě. V jímacích objektech je čerpáno celkem 35 l/s. Z HGR 4222 do HGR 

4221 přetéká 37 l/s podzemní vody. Vlivem odběrů v jímacím území Litá dochází ke zvýšení 

přeshraničního odtoku podzemní vody do HGR 4222 z 50 l/s ve variantě bez simulovaných odběrů na 

70 l/s podzemní vody při simulovaných odběrech. 

K dotaci zásob podzemní vody do vodárensky využívaného kolektoru B dochází efektivní infiltrací na 

výchozech kolektoru o velikosti 310 l/s, přetokem 192 l/s přes nadložní relativní izolátor jizerského 

souvrství a přetokem z podložního kolektoru A na úrovni116 l/s. 
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K odtoku podzemní vody z kolektoru B dochází drenáží 209 l/s do vodních toků, odtokem do HGR 

4222 na úrovni 65 l/s, přetokem 158 l/s do nadloží a přetokem do podložního kolektoru A o velikosti 

162 l/s. Z čerpaných objektů je z kolektoru B jímáno 32 l/s podzemní vody. 

Oproti neovlivněnému stavu odběry vzrostly přítoky do kolektoru B z 605 l/ na 630 l/s. 

 

SIMULACE TRANSIENTNÍHO PROUDĚNÍ PODZEMNÍ VODY V OBDOBÍ 2001 AŽ 2010 

Transientní (neustálená) modelová simulace proudění podzemní vody je pro období hydrologických 

let 2001-2010 řešena v měsíčním kroku. Na úroveň hladiny podzemní vody má vliv především: 

 velikost aktuální infiltrace, 

 velikost kapacitních parametrů kolektoru, 

 hloubka a poloha jímacího objektu, 

 odběry podzemní vody 

Vývoj celkových odběrů podzemní v rajónu 4221 je pro simulované období dokumentován v obr.4-28 

(zelené sloupce) v kapitole 4.6. V období 2001 až 2010 docházelo k mírnému poklesu celkových 

odběrů. Téměř polovina čerpaného množství je odebíráno jímáním MěVak Jaroměř, St. Ples 1 a Česká 

Skalice, J9. 

V zájmovém území dominuje sezónní kolísání hladiny podzemní vody v důsledku ročního chodu 

efektivní srážkové infiltrace. Pro kalibraci transientní simulace byl k dispozici režim kolísání hladin ve 

4 vrtech. Vrt PV-1 (VP7018) monitoruje hladinu podzemní vody v kolektoru B (3. modelová vrstva). 

Vrty V-21 (VP0021), V-23 (VP0023) a V-31 (VP0031) monitorují hladinu v kvartérním kolektoru (1. 

modelová vrstva). 

 

 

Obrázek 6-24 Porovnání modelových a měřených hladin podzemní vody ve vrtu VP7018 

 

V obrázku 6-24 jsou porovnány měřené a modelové hladiny ve vrtu VP7018, který monitoruje hladinu 

podzemní vody v kolektoru B v obci Provodov. Východním směrem od Provodova vystupují na 

povrch sedimenty bělohorské souvrství. Nesoulad v monitorovaných a měřených hladinách podzemní 

vody je způsoben zejména blízkostí infiltrační oblasti bělohorského souvrství, kde hladina podzemní  

vody vystupuje až k 420 m n.m (obr. 6-34). Ve vrtu bylo dosaženo dobré shody v modelovém a 
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měřeném kolísání hladiny podzemní vody. K doplnění zásob podzemní vody v oblasti vrtu dochází 

přítokem z infiltračních oblastí na okrajích struktury a k nárůstu hladiny podzemní vody (a doplnění 

zásob) dochází o cca 1 měsíc později, než je tomu u kvartérních vrtů (obr. 6-24). 

Měřené a modelové hladiny podzemní vody pro vrt V-21 jsou porovnány na obrázku 6-25. V oblasti 

vrtu V-21 je kolektor B překryt pouze sedimenty kvartéru. Vrt V-21 monitoruje nejsvrchnější 

kvartérní kolektor s volnou hladinou podzemní vody a přímou efektivní infiltrací. Měřená hladina ve 

vrtu vykazuje relativně malou amplitudu kolísání (obvyklý rozkmit cca 1 m) s dobře patrným ročním 

chodem. U  tohoto vrtu byla dosažena přiměřená shoda v úrovních i v trendech vývoje  hladiny 

podzemní vody. Modelový pokles hladiny je v některých letech zpožděný. 

 

 

Obrázek 6-25 Porovnání modelových a měřených hladin podzemní vody ve vrtu V-21 

 

Cyklické kolísání hladiny podzemní vody je způsobeno rozdílnou dotací ze srážek v jednotlivých 

měsících simulovaného období. Modelové infiltrace pro jednotlivé měsíce období hydrologických let 

2001 až 2010 jsou dokumentovány v obr. 6-26. Měsíční srážkové infiltrace byly modelem odladěny v 

rozmezí nuly až pěti násobku průměrné (stacionární) infiltrace (715 l/s). 

V obrázku jsou rovněž dokumentovány měsíční změny modelové drenáže podzemní vody do 

povrchových toků. Drenáž do toků kolísá v rozmezí poloviny až čtyř násobku průměrné stacionární 

drenáže (714 l/s, varianta bez odběrů podzemní vody). 

 

 

Obrázek 6-26 Odladěná efektivní infiltrace a modelová drenáž a v HGR 4221 
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Modelový průběh doplňování a prázdnění zásob podzemní vody v kolektoru B v období 2001 až 2010 

pro variantu bez odběrů podzemní vody je dokumentován v obr. 6-27 a 6-28 Odtok a přítok z 

hydrogeologického rajonu 4222 je minimální. V celkové sumě doplňovaného množství převažuje 

efektivní infiltrace (zejména v jarních měsících). 

Značná část podzemní vody z kolektoru B za neovlivněných poměrů přetéká přes nadložní relativní 

izolátor jizerského souvrství do kvartéru nebo do připovrchové zóny, kde je drénována do vodních 

toků. 

 

 

Obrázek 6-27 Modelové doplňování přírodních zdrojů v kolektoru B (HGR 4221, neovlivněné proudění) 

 

 

Obrázek 6-28 Modelová drenáž a odtok podzemní vody z kolektoru B (HGR 4221, neovlivněné proudění) 

 

6.2.3.  PROGNÓZNÍ MODELY PROUDĚNÍ PODZEMNÍ VODY 

TRANSIENTNÍ SIMULACE  - PRŮMĚRNÝ HYDROLOGICKÝ ROK 

V transientní simulaci průměrného hydrologického roku je modelová infiltrace pro jednotlivé měsíce 

stanovena jako aritmetický průměr měsíčních hodnot infiltrace zjištěných v rámci transientního 

modelu pro období hydrologických let 2001 až 2010 (obr. 6-26). Měsíční hodnoty efektivní infiltrace 

jsou dokumentovány v obr. 6-29, průměrná měsíční drenáž v obr. 6-30. Grafy dokumentují simulaci 

bez odběrů podzemní vody. 
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Obrázek 6-29 Doplňování přírodních zdrojů v průměrném hydrologickém roce 

 

Největší (a nejčastější) doplnění zásob podzemní vody obvykle nastává v období únor – duben, kdy 

dochází k sycení připovrchové zóny z tání sněhu a infiltrací jarních srážek, které v tomto období 

nejsou spotřebovávány evapotranspirací. Podprůměrná infiltrace nastává v období červen až prosinec 

(obr. 6-29).  

Modelová drenáž podzemní vody do povrchových toků vychází pro průměrný hydrologický rok 

poměrně stabilní. Maximální odtok podzemní vody (nastává v březnu a dubnu) je mírně zpožděn za 

maximem doplnění přírodních zdrojů. K nejmenší drenáži podzemní vody do vodních toků dochází v 

podzimních měsících (obr. 6-30). 

 

 

Obrázek 6-30 Drenáž do vodních toků v průměrném hydrologickém roce 

 

Rozložení průměrné celkové dotace kolektoru B (3. modelová vrstva) v měsících průměrného 

hydrologického roku je dokumentováno v obr. 6-31. V období únor až duben převládá dotace 

kolektoru B efektivní infiltrací na jeho výchozech. Zejména v letních a podzimních měsících (minima 

infiltrace) převládá dotace podzemní vody do kolektoru B z podložního cenomanského kolektoru a 

přetokem infiltrované srážkové vody přes relativní izolátor jizerského souvrství (přes druhou 

modelovou vrstvu). 
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Obrázek 6-31 Modelové doplňování přírodních zdrojů v kolektoru B (HGR 4221) 

 

 

Obrázek 6-32 Modelový odtok v kolektoru B (HGR 4221) 

 

Maximální odtok z kolektoru B nastává pravidelně v březnu a dubnu (obr. 6-32) a je mírně zpožděn za 

maximální dotací).   V celkovém odtoku převažuje za neovlivněných poměrů proudění odtok do 

nadložních a podložních vrstev nad drenáží do vodních toků, která se uplatňuje v rámci mělkého 

proudění na výchozech kolektoru. 

 

VARIANTNÍ SIMULACE VODOHOSPODÁŘSKÉHO VYUŽITÍ ÚZEMÍ 

V rámci analýzy využití území byly realizovány stacionární simulace, které zohledňovaly různé 

potenciální varianty odběrů. Prezentovány jsou tři modelové varianty, které umožňují posoudit 

ovlivnění režimu proudění ve struktuře při zvýšení nebo snížení odběrů oproti kalibrovanému stavu 

(odběry 2011). Jedná se o varianty: 

 Blízké perspektivy - odběry na úrovni maxima dosaženého za roky 2008 až 2012 z 

každého registrovaného odběrného místa, celkem 391 l/s. 

 Plošného navýšení odběrů – navýšení všech odběrů o 15 %, celkem 393 l/s. 

 Plošného snížení odběrů - snížení všech odběrů o 15 %, celkem 290 l/s. 

V tab. 6-12 jsou uvedeny odběry podzemní vody v jednotlivých HGR pro simulované modelové 

varianty. Ve variantě blízké perspektivy jsou odběry zvýšeny o cca 14 % (391 l/s). 
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Tabulka 6-12 Simulované odběry podzemní vody v jednotlivých variantách 

varianta odběru/HGR R6 4221 4222 

průměr 2011 341 35 307 

blízká perspektiva 391 42 349 

plošné navýšení 393 40 353 

plošné snížení 290 29 261 

 

V tabulce 6-13 jsou pro jednotlivé modelové varianty odběrů dokumentovány bilance podzemní vody 

pro kolektor B (3. modelovou vrstvu). Zvýšení odběrů podzemní vody má za následek zvýšení přítoku 

podzemní vody do kolektoru B přes nadložní křídové sedimenty. Při zvýšení odběrů o cca 10 l/s se 

vertikální přetok podzemní vody zvýší o 8 l/s. Vlivem zvyšování odběrů v HGR 4222 dochází ke 

zvětšování přetoku z podzemní vody z HGR 4221 do HGR 4222. 

 

Tabulka 6-13 Bilance podzemní vody kolektoru B v simulovaných variantách 

 neovlivněný režim odběry 2011 blízká perspektiva 15 % navýšení 15 % snížení 

modelová vrstva 3 3 3 3 3 

efektivní infiltrace 310 310 310 310 310 

přetok z 4222 14 10 10 10 11 

přetok z nadloží 166 192 196 197 187 

přetok z podloží 116 116 116 116 116 

celková dotace 605 628 632 632 623 

drenáž do vodních toků 219 209 208 208 211 

odtok do 4222 38 65 68 71 60 

odtok do podloží 161 162 162 162 161 

odtok do nadloží 187 158 154 154 162 

odběry 0.0 32 39 37 27 

celkový odtok 605 626 631 631 622 

Využití přírodních zdrojů kolektoru B (%)  5 6 6 5 

 

U jednotlivých modelových variant byla sledována absolutní a plošná změna hladiny podzemní vody 

vyvolaná rozdílnými odběry v porovnání se základní kalibrační variantou (simulace průměrných 

odběrů v letech 2001-2010). 

Realizace odběrů blízké perspektivy by způsobila v HGR 4221 jen minimální změny v úrovni hladiny 

podzemní vody. Zvýšení odběru ve vrtu Lt-4 a v čerpaných objektech jímacího území Litá (HGR 

4222) by vyvolalo plošné snížení hladiny podzemní vody s přesahem do HGR 4221. Na území rajonu 

4221 by tento pokles byl v řádu prvních desítek cm. 

Ze simulace varianty plošného zvýšení odběrů o 15 % vychází výraznější plošné snížení hladiny 

podzemní vody v HGR 4221 v důsledku většího navýšení odběrů v jímacím území Litá (cca o 15 l/s) 

oproti variantě blízké perspektivy. 

Při plošném snížení odběrů podzemní vody by podle výsledků modelu došlo ke zvýšení hladiny 

podzemní vody až o 60 cm. Zvýšení hladiny podzemní vody je výraznější směrem k HGR 4222. 

Modelové varianty odběrů podzemní vody byly zvoleny tak, aby umožnily posoudit vliv změny 

odběrů (v rozsahu pravděpodobných scénářů) na režim proudění podzemní vody v oblasti 

hydrogeologického rajónu 4221. Z hlediska celkové velikosti odběrů lze konstatovat, že zvýšení 

odběrů na úroveň varianty blízké perspektivy i 15% zvýšení odběrů ovlivní proudění podzemní vody 

na území rajonu 4221 pouze v menší míře. Z variant zvýšení a snížení odběrů je patrné, že na změnu 
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velikosti odběrů jsou citlivější oblasti, kde jsou přírodní zdroje omezeny nebo jsou odběry situovány 

do oblastí s menší transmisivitou hlavního kolektoru B. 

Podle výsledků modelového hodnocení je v hydrogeologickém rajónu 4221 z hlediska celkové dotace 

podzemní vody prostor pro potencionální navyšování odběrů. Při odladěných hodnotách velikosti 

dotace podzemních vod ze srážek pro celý hydrogeologický rajón na úrovni 715 l/s, představuje 

celkový odběr v základní variantě (průměr za rok 2011) využití přírodních zdrojů na úrovni přibližně 4 

%, ve variantě blízké perspektivy na úrovni 5,5 % a při plošném navýšení odběru o 15 % je využití 

přírodních zdrojů na úrovni 6 %. 

Procentuální využití zdrojů podzemní vody vodárensky využívaného kolektoru B, vztažené k dotaci 

podzemní vody bez simulovaných odběrů (753 l/s),  je dokumentováno tabulce 6-11. 

Prezentované údaje a varianty nezohledňují lokální situaci ani lokální vodohospodářské potřeby v 

jednotlivých jímacích územích ani hydrogeologických rajónech a posuzují rajón pouze jako celek. 

V hydrogeologickém rajónu 4221 dochází k ovlivnění bilance i proudění podzemní vody odběry v 

hydrogeologickém rajónu 4222. Hydrogeologický rajón 4221 netvoří bilančně uzavřenou 

hydrogeologickou strukturu. 
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Obrázek 6-33 Zóny hydraulické vodivosti regionu 6 kolektoru B, 3. modelová vrstva 
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Obrázek 6-34 Modelové hladiny podzemní vody regionu 6 kolektoru B bez odběrů podzemní vody 
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Obrázek 6-35 Modelové hladiny podzemní vody regionu 6 kolektoru B simulace odběrů podzemní vody z roku 

2011 oproti neovlivněnému stavu 
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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).  

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. 
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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.  

Z hodnocení upravitelnosti podzemních vod v bilancovaných rajonech byly vyřazeny všechny analýzy 

starší roku 1960.  

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. 

Pořet relevantních analýz podzemní vody je uveden v kap. 4.4 Hydrochemie - Tabulka 4-13. 

 

V kolektoru A ve v. polovině rajonu převažuje nepříznivá upravitelnost v kategorii A3, převážně 

vlivem Fe, na S u Červeného Kostelce vlivem dusičnanů a uhlovodíků (ropných látek). Na SZ rajonu, 

u Jaroměře i u Červeného Kostelce se upravitelnost zlepšuje na A2. Nejhorší situace je u Kuksu, kde 

je nejhorší kategorie upravitelnosti >A3 způsobená NO3. 

 

V kolektoru B v generelu převažuje příznivá upravitelnost v kategorii A2 (Fe, Mn, NH4 atd.). Na V a 

SZ okraji rajonu (širší okolí Kuksu) se upravitelnost zhoršuje na A3 (NO3, Fe atd.). Místy, zvláště na J 

je nejlepší upravitelnost A1. 

 

Připovrchová zóna se nepodobá poměrům v kolektoru B. I tady jsou sice nejčastější příznivé 

upravitelnosti v kategorii A2, jsou vzde však mnohem rozsáhlejší plochy v nepříznivé kategorii A3, 

která se na Z (mezi Kuksem a Doubravicí) zhoršuje až na nejhorší >A3 vlivem NO3 i Fe a Mn. 

Lokální znečištění (skládky, průmyslová kontaminace) se vyskytuje především v okolí Jaroměře 

(ropné látky), České Skalice (ropné látky, Fe), Vysokova (Fe, NO3) aj.  
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Obrázek 7-1 Upravitelnost podzemní vody kolektoru A 
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Obrázek 7-2 Upravitelnost podzemní vody kolektoru B 
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Obrázek 7-3 Upravitelnost podzemní vody připovrchové zóny včetně indikace znečištění 
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7.2. VÝVOJ KVALITY PODZEMNÍ VODY 

V rajonu 4221 se nachází 3 vrty s reprezentativními časovými řadami chemického složení vody, 

všechny reprezentují kolektor B, resp. A+B. Odběry byly prováděny dvakrát ročně od roku 1991. 

Přehled vrtů je uveden. Přehled vrtů je uveden v tabulce 7-2 a na obrázku 7-4, grafy koncentrací 

vybraných prvků na obrázcích 7-5. 

 

Obrázek 7-4 Lokalizace objektů s časovými řadami chemických analýz podzemní vody 

 

Tabulka 7-2. Přehled objektů s časovými řadami chemických analýz podzemní vody 

Typ  

objektu 
X Y 

Z  

(m n.m.) 
název  ČHMÚ kolektor 

hloubka 

 (m) 
lokalizace 

vrt -619574 -1024823 293.63 PV 1 VP 7018 B 80.3 Provodov 

vrt -626895 -1027250 261.62 VN-01 VP 7026 B 84.3 Doubravice u České Skalice (Volovka) 

vrt -627899 -1020612 340.43 P-6/1 VP 7005 B+A 53.8 Chvalkovice 

 

Celková mineralizace vrtů VP7018 (PV-2) a VP7026 (VN-01) se pohybuje okolo 0,6 g/l, ve vrtu 

VP7005 (P-6/1) je nižší – 0,35 až 0,40 g/l, pravděpodobně vlivem kolektoru A nebo povrchové vody. 

Koncentrace dusičnanů byly ve vrtu VP7005 zvýšené (30-40 mg/l) a výrazně kolísaly, od roku 2006 se 

pak snížily až pod mez detekce. V ostatních dvou vrtech se dusičnany nevyskytují. Nejsou patrné 

žádné výrazné trendy, pouze ve vrtu VP7018 se postupně mírně zvyšuje koncentrace síranů, ovšem 

mezi lety 1991-2003 tyto koncentrace nesmyslně kolísaly mezi 0-80 mg/l, takže případný trend je 

neprokazatelný. 
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Obrázek 7-5.Časové řady s proloženými regresními přímkami koncentrací Cl, NO3 a SO4 a celkové mineralizace 

(TDS) vrtů VP7005, VP 7018 a VP7026. 

 



Rebilance zásob podzemních vod                                                         ID EIS 10051606-SFŽP 

101 

 

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.  

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.  

HGR 4221 neobsahuje vybrané lokality, které byly identifikovány jako prioritní s cennými 

ekosystémy z hlediska jejich vazby na podzemní vodu. 

V HGR 4221 je evidováno celkem 51 vodních biotopů, 3 MZCHÚ (viz obr. 9-1): NPP Babiččino 

údolí, PR Dubno, PP Stará Metuje. 

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

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

dostupných zdrojů uvedených u každé lokality. 

 

BABIČČINO ÚDOLÍ 

Babiččino údolí je národní přírodní památka a národní kulturní památka v okrese Náchod v 

turistickém regionu Kladské pomezí v Královéhradeckém kraji. Chráněné území je od 1. 6. 2015 ve 

správě regionálního pracoviště Východní Čechy AOPK ČR.
 
Zasahuje na území obcí Červená Hora, 

Česká Skalice, Slatina nad Úpou, Žernov. Výměra činí 334,3 ha v nadmořské výšce 277 – 350 m. 

Rezervace „Babiččino údolí u Ratibořic“ byla zřízena 9. 6.1952 vyhláškou československého 

Ministerstva školství, věd a umění. Na území NPP je zároveň evropsky významná lokalita soustavy 

Natura 2000 kód CZ0520028 Babiččino údolí – Rýzmburk (65,46 ha). 

Název údolí je odvozen od názvu díla Boženy Němcové Babička, jehož děj sem spisovatelka umístila. 

Jedná se o údolí Úpy severně od České Skalice poblíž zámku v Ratibořicích. Roku 1978 byl tento 

krajinný celek prohlášen národní kulturní památkou. 

Proti proudu řeky, necelé 3 km severně od ratibořického zámku a cca 400 metrů od kryté dřevěné 

lávky, před stoupáním ke zřícenině hradu Rýzmburka, se na levém břehu Úpy nachází lokalita, 

nazývaná prameny Haničky. Jedná se o strmou zvodnělou stráň, kde v pásu dlouhém asi 150 metrů 

vyvěrá množství průsaků a pramínků. Prosakující voda vyplavuje z místních hornin - fylitů, pískovců, 

břidlic a slínovců - vápenaté pojivo, které zde následně vytváří pěnovcový masív, jehož vrstva místy 

dosahuje mocnosti až několika metrů. V minulosti místní sedláci tyto pěnovce (travertiny) těžili a 

používali takto získaný materiál jako vápnité hnojivo na svých polích. Předmětem ochrany EVL 

Babiččino údolí - Rýzmburk, (vyhlášené v roce 2013) je chasmofylitická vegetace skalnatých 

https://cs.wikipedia.org/wiki/N%C3%A1rodn%C3%AD_kulturn%C3%AD_pam%C3%A1tka_%C4%8Cesk%C3%A9_republiky
https://cs.wikipedia.org/wiki/Okres_N%C3%A1chod
https://cs.wikipedia.org/wiki/Kladsk%C3%A9_pomez%C3%AD
https://cs.wikipedia.org/wiki/Kr%C3%A1lov%C3%A9hradeck%C3%BD_kraj
https://cs.wikipedia.org/wiki/Agentura_ochrany_p%C5%99%C3%ADrody_a_krajiny_%C4%8CR
https://cs.wikipedia.org/wiki/1952
https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Ministerstvo_%C5%A1kolstv%C3%AD,_v%C4%9Bd_a_um%C4%9Bn%C3%AD&action=edit&redlink=1
https://cs.wikipedia.org/wiki/Bo%C5%BEena_N%C4%9Bmcov%C3%A1
https://cs.wikipedia.org/wiki/Babi%C4%8Dka_(novela)
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C3%9Apa
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cesk%C3%A1_Skalice
https://cs.wikipedia.org/wiki/Ratibo%C5%99ice_(z%C3%A1mek)
https://cs.wikipedia.org/wiki/1978
https://cs.wikipedia.org/wiki/N%C3%A1rodn%C3%AD_kulturn%C3%AD_pam%C3%A1tka_%C4%8Cesk%C3%A9_republiky
https://cs.wikipedia.org/wiki/Chasmofyty
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vápnitých svahů, smíšené porosty lipových a javorových dřevin na svazích, v sutích a roklích a zdejší 

petrifikující prameny s tvorbou pěnovců.  

 

 

 

Obrázek 8-1 Údolí Úpy, Babiččin pomník, Prameny Haničky,  

(foto: Honza Groh (Jagro) 2009 CC-BY-SA-3.0; Vojtěch Dostál 2012 CC-BY-SA-3.0) 

 

K nejnavštěvovanějším místům údolí patří Staré bělidlo, domek čp. 7 u Viktorčina splavu. Zde prožila 

Božena Němcová roku 1844 prázdniny se svými dětmi, a v povídce Babička sem přenesla své 

vzpomínky z dětství, které prožila se svou babičkou Marií Magdalénou Novotnou na starém panském 

bělidle pod zámkem v nedalekých Ratibořicích. Původní bělidlo nechala majitelka zámku Kateřina 

Zaháňská zbořit roku 1830. Po 2. světové válce byl domek čp. 7 vybaven dobovým lidovým nábytkem 

ze sbírek Muzea Boženy Němcové v České Skalici. Budova a okolí byly později dále upraveny roku 

1970 při natáčení filmu Babička režiséra Antonína Moskalyka; jako připomínka povídky stojí asi v 

polovině cesty mezi ratibořickým zámkem a Starým bělidlem také sousoší babičky s dětmi a psy. 

Viktorčin splav za Starým bělidlem také v průběhu let změnil podobu i polohu; nejprve při stavbě 

zavodňovacích soustav v letech 1842 až 1848 a 1874 až 1875 později v rámci regulace toku Úpy ve 

20. a 50. letech 20. století. Na místo původně dřevěného splavu bylo osazeno betonové a kamenné 

čelo - to bylo roku 1970 při natáčení filmu z důvodu obnovení staršího vzhledu obloženo kmeny 

stromů. Původní splav byl v místě současné cesty. 

Babiččin pomník se sochami v nadživotní velikosti vytvořil sochař Otto Gutfreund. Slavnostního 

poklepání na základní kámen se v roce 1920 zúčastnil i Alois Jirásek, který zde měl proslov. O rok 

později, u příležitosti slavnostního odhalení pomníku byl natočen první, němý, film Babička. 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Petrifikace
https://cs.wikipedia.org/wiki/P%C4%9Bnovec
https://en.wikipedia.org/wiki/cs:Wikipedista:Jagro
https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:CC-BY-SA-3.0
https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:CC-BY-SA-3.0
https://cs.wikipedia.org/wiki/1844
https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Marie_Magdal%C3%A9na_Novotn%C3%A1&action=edit&redlink=1
https://cs.wikipedia.org/wiki/Kate%C5%99ina_Zah%C3%A1%C5%88sk%C3%A1
https://cs.wikipedia.org/wiki/Kate%C5%99ina_Zah%C3%A1%C5%88sk%C3%A1
https://cs.wikipedia.org/wiki/1830
https://cs.wikipedia.org/wiki/Druh%C3%A1_sv%C4%9Btov%C3%A1_v%C3%A1lka
https://cs.wikipedia.org/wiki/Muzeum_Bo%C5%BEeny_N%C4%9Bmcov%C3%A9
https://cs.wikipedia.org/wiki/1970
https://cs.wikipedia.org/wiki/Babi%C4%8Dka_(film,_1971)
https://cs.wikipedia.org/wiki/Anton%C3%ADn_Moskalyk
https://cs.wikipedia.org/wiki/1842
https://cs.wikipedia.org/wiki/1848
https://cs.wikipedia.org/wiki/1874
https://cs.wikipedia.org/wiki/1875
https://cs.wikipedia.org/wiki/1920%E2%80%931929
https://cs.wikipedia.org/wiki/1950%E2%80%931959
https://cs.wikipedia.org/wiki/20._stolet%C3%AD
https://cs.wikipedia.org/wiki/1970
https://cs.wikipedia.org/wiki/1920
https://cs.wikipedia.org/wiki/Alois_Jir%C3%A1sek
https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Babi%C4%8Dka_(film,_1921)&action=edit&redlink=1
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Cílem ochrany , zachování a zlepšení hodnoty ochranářsko-přírodovědné a hodnoty krajinného rázu je 

pestrá mozaikovitá extenzivně využívaná krajina se smíšenými lesy, se solitérami a skupinami starých 

stromů a s nedosévanými polopřirozenými nivními loukami. Z toho vyplývajícím cílem na lesních 

pozemcích je zachování velmi cenných přírodě blízkých lesních porostů s maximálním využitím 

přirozených samovolných autoregulačních procesů. Současně je cílem dosažení přírodě blízké 

druhové, věkové a prostorové skladby i v lesních porostech s nižším stupněm přirozenosti. 

Cílem je dále zachování, příp. zlepšení stavu lesních a lučních pěnovkových pramenišť, skalních 

výchozů a na ně vázané vegetace. Jedná se především o zachování vodního a světelného režimu a 

ochranu před erozí způsobenou člověkem. Cílem péče o nelesní ekosystémy, zejména o luční porosty, 

je zachování a zvýšení biodiverzity flóry a fauny s důrazem na umožnění generativního rozmnožování 

rostlin a vývoje co největšího množství zástupců hmyzu. Současně je třeba zajistit zachování cenných 

geologických a geomorfologických útvarů, čistoty přírodního prostředí a harmonického vzhledu 

krajiny. 

Stručný popis území a charakteristika jeho přírodních poměrů 

Národní přírodní památka Babiččino údolí se rozkládá v délce 9 km podél řeky Úpy na jejím středním 

toku. Údolí je orientováno do směru sever-jih, ve kterém rovněž klesá. Nejvyšší nadmořské výšky 

dosahuje území NPP na severu v horních částech údolních svahů v blízkosti sídel Slatina nad Úpou a 

Červená Hora – kolem 360 m n. m. Nejnižším bodem je údolní niva na jižním okraji území při výtoku 

Úpy z území NPP na okraji České Skalice – 277 m n. m. Jižní část v širokém úvalu řeky je typická 

rozsáhlými lučními porosty v nivě s lemy lesních porostů na prudkých svazích. V severní části 

převažují lesní porosty. Částečně je území dotvořeno člověkem v podobě parkových úprav 

klasicistního stylu, především v okolí ratibořického zámku a Loveckého pavilónu. V Babiččině údolí 

se nacházejí významné památkové objekty stejnojmenné národní kulturní památky. 

Geomorfologie: Z hlediska regionálního geomorfologického členění se území NPP nachází na hranici 

dvou základních geomorfologických soustav České vysočiny: IV – Krkonošsko-jesenické soustavy na 

severu a VI – České tabule na jihu. Hranice mezi nimi prochází napříč údolím v blízkosti Ratibořic. 

Ve slínovcích skalních stěn při levém břehu Úpy vznikla v jižní části NPP puklinová jeskyně Koldova 

díra a jeskynní výklenek Viktorčina jeskyně. 

Geologie: Část území je součástí severovýchodního okraje české křídové pánve, do něhož se Úpa 

zařezala a v údolních svazích i v řečišti odkryla jeho sedimentární a krátce i krystalické podloží (fylity 

novoměstského krystalinika). V severní polovině NPP na krystalinikum transgresívně nasedají 

klastické sedimenty karbonu a permu. Slepence se řadí ke karbonskému souvrství kumburskému, 

tvořenému brusnickými vrstvami a mladšími štikovskými arkózovitými pískovci. Spodní tmavě 

červenohnědé permské sedimenty náležejí vrchlabskému souvrství. Výchoz u Starého Bělidla je 

jediným dobře přístupným výchozem s transgresí karbonu na krystalinikum v sv. Čechách. 

V jižní části památky pod Starým Bělidlem je již údolí zahloubeno výhradně v křídových 

sedimentech. Svrchnokřídové sedimenty náležejí cenomanu a spodnímu turonu a tvoří je slínovce, 

vápnité prachovce, pískovce až slepence perucko-korycanského, bělohorského a jizerského souvrství. 

Nad údolními hranami Babiččina údolí, při okrajích NPP, se místy zachovaly zbytky pleistocenních 

štěrkopískových teras řeky Úpy, nejrozsáhlejší jsou v úseku u Rýzmburku. Na vrstevních pramenech 

při bázi křídy jsou na více místech vyvinuty rozsáhlé pěnovce. V převážně pórovitých pěnovcích jsou 

petrifikovány větévky, listy, mech, jehličí, někde i chitinové zbytky hmyzu. 

Pedologie: V závislosti na hornině, expozici a sklonu svahů, ovlivnění vodou a ronem půdy atd., 

vznikly v pestrém území NPP Babiččino údolí velmi různorodé půdní jednotky. V území jsou 
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poměrně vyrovnané podíly eutrofních kambizemí (svahy), fluvizemí (aluvium), pararendzin a rankerů 

(sutě). Dále se mozaikovitě vyskytují luvizem, hnědozem, litozem, glej, pseudoglej.  

V tabulkách 8-1 a 8-2 je uveden výskyt nejvýznamnějších druhů živočichů a útvarů neživé přírody: 

 

Tabulka 8-1 Nejvýznamnějších druhy živočichů 

 

 

Tabulka 8-2 Útvary neživé přírody 
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Hydrologie: Území náleží do hlavního povodí 1–01–02 Úpa a Labe od Úpy po Metuji, do povodí Úpy 

(ČHP 1–01–02–001). Vodohospodářsky významný tok, řeka Úpa, tvoří páteřní esovitou osu celého 

údolí od severu k jihu. Přijímá několik méně významných přítoků, které však vytvářejí malá, ale 

hluboce zaříznutá postranní údolí, až rokle. Řečiště Úpy bylo v úseku od Viktorčina splavu k České 

Skalici regulováno, slepá ramena uprostřed nivy byla zasypána. V jižní části nivy Úpy byl v letech 

1874–1876 zbudován rozsáhlý systém závlah, tzv. hřbetin, k melioraci luk (k zavodňování, 

odvodňování a hnojení). Mezi dvěma souběžnými přívodními kanály byl vybudován systém 

přivaděčů, sběrných struh, propustí a přeronových tabulí. 

 

 
Obrázek 8-2 Pěnovcové prameniště s inkrustací 

(foto: Miroslav Mikeska 2013 Fotodokumentace k plánu péče o NPP Babiččino údolí 2016 – 2024) 

 

 
Obrázek 8-3 Slínovcová kuesta 

(foto: Miroslav Mikeska 2013 Fotodokumentace k plánu péče o NPP Babiččino údolí 2016 – 2024) 
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Česká geologická služba eviduje v Registru svahových nestabilit starý, zřejmě blokový, sesuv u 

Ratibořic a několik potenciálních sesuvných ploch ve svazích údolí, zpravidla částečně zasahujících do 

NPP. Projevy starých sesuvů jsou ve strmějších svazích pozorovatelné na více místech. 

(http://drusop.nature.cz/ost/archiv/plany_pece/index.php?frame&ID=26635; 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Babi%C4%8D%C4%8Dino_%C3%BAdol%C3%AD) 

 

DUBNO 

  

Obrázek 8-4 PR Dubno; pomník padlým roku 1866 

(foto Vojtěch Dostál 2012 CC-BY-SA-3.0) 

 

Dubno je přírodní rezervace ev. č. 89 východně od města Česká Skalice v okrese Náchod (katastrální 

území Kleny, Česká Skalice a Zlíč). Oblast spravuje Agentura ochrany přírody a krajiny ČR. 

Vyhlášena byla 4. 7. 1956. Zasahuje na území obcí Česká Skalice, Provodov-Šonov. Výměra činí 86,2 

ha, v nadmořské výšce 285 – 290 m. Území PR je zároveň evropsky významná lokalita soustavy 

Natura 2000, kód EVL CZ0523268 Dubno – Česká Skalice. 

Jedná se o lesní porost, louky a rybník u železniční trati severně od přehradní nádrže Rozkoš, cca 2 km 

severovýchodně od České Skalice. Lokalita se rozkládá v rovinatém až mírně zvlněném území, nelesní 

část leží v nadmořské výšce 284-296 m n. m. Na severovýchodě se mírnými svahy zvedá plochý 

nepravidelně oválný zbytek (tzv. pediment) původní souvislé křídové plošiny s nejvyšším bodem 308 

m n. m. Ze severní a jižní strany je ohraničen dvěma mělkými úvaly, dělícími dříve souvislou plošinu. 

V nejnižším bodě lokality cca 286 m n. m byl v minulosti větší rybník (Zlíčský). Postupně byl zanášen 

splavovaným materiálem a v 60. letech 20. stol. zanikl. Snižováním spádu došlo i k postupnému 

vyplnění přívodních úvalů mimo jiné i svahovými a sprašovými hlínami. 

Důvodem ochrany je starý dubový porost, slatinné louky a rybník. Předmětem ochrany v jsou 

evropsky významné typy stanovišť: dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum, smíšené jasanovo-

olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) a 

bezkolencové louky na vápnitých, rašelinných nebo hlinitojílovitých půdách (Molinion caeruleae); a 

http://drusop.nature.cz/ost/archiv/plany_pece/index.php?frame&ID=26635
https://cs.wikipedia.org/wiki/Babi%C4%8D%C4%8Dino_%C3%BAdol%C3%AD
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/b9/PR_Dubno_(04).JPG
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/c0/PR_Dubno_(15)_-_pam%C3%A1tn%C3%ADk_bitvy_1866.JPG
https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:CC-BY-SA-3.0
https://cs.wikipedia.org/wiki/P%C5%99%C3%ADrodn%C3%AD_rezervace
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cesk%C3%A1_Skalice_(okres_N%C3%A1chod)
https://cs.wikipedia.org/wiki/Okres_N%C3%A1chod
https://cs.wikipedia.org/wiki/Kleny
https://cs.wikipedia.org/wiki/Zl%C3%AD%C4%8D
https://cs.wikipedia.org/wiki/Agentura_ochrany_p%C5%99%C3%ADrody_a_krajiny_%C4%8CR
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cesk%C3%A1_Skalice
https://cs.wikipedia.org/wiki/Provodov-%C5%A0onov
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další typy lesních a nelesních ekosystémů: mokřadní olšiny, rákosiny eutrofních stojatých vod, 

mezofilní ovsíkové louky, vlhké pcháčové louky a ekosystém rybníka. 

Dlouhodobým cílem péče a ochrany je zachování či zlepšení stavu lesních i nelesních ekosystémů, 

druhového složení biocenóz, prostorové a věkové struktury lesních porostů a udržení stability populací 

zvláště chráněných živočichů a rostlin s důrazem na kuňku ohnivou (Bombina bombina), pětiprstku 

obecnou hustokvětou (Gymnadenia conopsea subsp. densiflora) a prstnatec pleťový (Dactylorhiza 

incarnata). Cílem ochrany je i stabilizace hnízdních populací zvláště chráněných druhů ptáků. Dále 

jsou předmětem ochrany zvláště chráněné druhy rostlin a jejich biotopy, zejména: kruštík bahenní, 

(Epipactis palustris), hadilka obecná, (Ophioglossum vulgatum), a živočichů, zejména obojživelníků - 

čolek velký (Triturus cristatus), rosnička zelená (Hyla arborea), ptáků – např. holub doupňák 

(Columba oenas), chřástal vodní (Rallus aquaticus), rákosník velký (Acrocephalus arundinaceus), 

žluva hajní (Oriolus oriolus) a některých druhů hmyzu – např. motýli: bělopásek dvouřadý (Limenitis 

camilla), batolec duhový (Apatura iris), modrásek očkovaný (Maculinea teleius) a modrásek bahenní 

(Maculinea nausithous) a brouci: zdobenec zelenavý (Gnorimus nobilis) a střevlík Ulrichův (Carabus 

ullrichi). 

Geomorfologie – dle regionálního členění reliéfu (Demek 1987) se zájmová oblast nachází v provincii 

Česká vysočina, soustavě Česká tabule, podsoustavě Východočeská tabule, celku Orlická tabule, 

podcelku Úpsko-metujská tabule a okrscích Českoskalická tabule a Novoměstská tabule. Úpsko-

metujská tabule je plochá nížinná pahorkatina převážně v povodí Úpy a Metuje. Reliéf je slabě 

rozčleněn, s pleistocenními říčními terasami a říčními nivami. Vyskytují se strukturně denudační 

plošiny a ploché hřbety, místy se sprašovými pokryvy a závějemi. Novoměstská tabule je plochá 

pahorkatina převážně v povodí Metuje. Erozně akumulační reliéf je slabě rozčleněn říčními terasami, 

nivou Metuje a svědeckými plošinami a hřbety. 

Geologie a pedologie – dle Demka (1987) jsou převažujícími horninami slínovce, jílovce a spongility 

svrchní křídy s pleistocenními říčními a eolickými sedimenty. Dle typologie TKSP je převažujícím 

typem půd vyluhovaná pelická kambizem. 

Hydrologie – lokalita se nachází v původním povodí Úpy. Po vybudování úpského přivaděče do 

údolní nádrže Rozkoš (1972) bylo území převedeno do povodí Metuje. Vlastním územím přírodní 

rezervace protékají bezejmenné vodoteče. Číslo hydrologického pořadí je 1-01-03-055/0. Celoročně 

vodný je pouze potok, který pramení nedaleko lokality u tzv. Dubenského dvora. Zbývající 

zregulované vodoteče jsou závislé na srážkách a odvádějí vodu ze slínovcové propadliny v úvalu s 

občasnými prameništi v jihovýchodní a západní části lokality. Část území vúvalech bývá v jarních 

měsících a po vydatných deštích zaplavována. 

Součástí lokality je Zlíčský rybník o velikosti cca 2,3 ha. Ten byl vybudován v 80. letech 20. Století 

jako částečná obnova původního Zličského rybníka. Zličský rybník zanikl v 60. letech 20. století při 

stavbě úpského přivaděče do přehrady Rozkoš a následně byl zavezen opukou, sutí, asfaltovými 

deskami a zeminou. Zánik Zličského rybníka představoval výrazný negativní zásah do území a 

výrazně zhoršil hydrologický režim lokality. Krátce nato totiž došlo k úplnému vymizení nejcennější 

luční vegetace vápnitých slatinišť a vymizely některé vzácné druhy uváděné v dobových nálezech. 

K obnovení rybníka došlo v osmdesátých letech 20. století, přičemž vzniklo rákosem porostlé litorální 

pásmo kolem rybníka. 

Na ploše PR Dubno je vymezeno regionální biocentrum RBC 527 Dubno. Toto biocentrum je 

propojeno krátkým biokoridorem RK 772 s biocentrem regionálního významu RBC 526 Babiččino 
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údolí. V rámci ÚSES má RBC 527 Dubno problematickou polohu bez propojení s dalšími prvky 

systému. 

(http://www.kr-kralovehradecky.cz/assets/krajsky-urad/ziv-prostredi-zemedelstvi/aktuality/ochrana-

prirody/PP_Dubno.pdf; https://cs.wikipedia.org/wiki/Dubno_(p%C5%99%C3%ADrodn%C3%AD_rezervace) 

 

STARÁ METUJE 

 

Obrázek 8-5 PP Stará Metuje 

(foto: Tomáš Merta 2016 CC-BY-SA-4.0) 

 

Stará Metuje je přírodní památka ev. č. 5936 poblíž Jaroměře (části Starý Ples a Josefov (Jaroměř)). 

Oblast spravuje Krajský úřad Královéhradeckého kraje. Území přírodní památky je zároveň Evropsky 

významnou lokalitou soustavy Natura 2000 CZ0523288 Stará Metuje. Byla vyhlášena 15. 4. 2005. PP 

tvoří meandrující říční rameno Metuje a navazující niva mezi obcemi Šestajovice, Rychnovek a 

Jaroměř s výměrou 21,84 ha, v nadmořské výšce 257 – 249 m. 

Hlavním předmětem ochrany je podpora a stabilizace populace evropsky významného a silně 

ohroženého živočišného druhu - klínatky rohaté (Ophiogomphus cecilia) včetně aktivní ochrany 

biotopu s cílem zajistit vhodnými formami ochrany vodního toku stabilitu biotopu a podpořit další 

šíření druhu na lokalitě. To znamená ochranu a zlepšení hydromorfologických parametrů toku a 

navazující nivy. Nezhoršení fyzikálně – chemických vlastností vody a hydrologických poměrů v toku 

Metuje, říčním ramenu a navazující nivě. Na lokalitě byly nalezeny 3 druhy rostlin zařazených do 

Červeného seznamu z roku 2000: lakušník vzplývavý (Batrachium fluitans), oman vrbolistý (Inula 

salicina), hrušeň polnička (Pyrus pyraster Burgsdorf). 

Přírodní památka Stará Metuje představuje původní koryto toku Metuje s navazující nivou v místech 

se zachovalými meandry o délce 6,750 km. Ve stávající nivě bylo na začátku minulého století za 

Rakouska – Uherska vybudováno nové koryto toku (současný stav toku Metuje), které sloužilo k 

odvodnění zaplavované bažinaté nivy. Na stávajících loukách byl následně vybudován systém 

http://www.kr-kralovehradecky.cz/assets/krajsky-urad/ziv-prostredi-zemedelstvi/aktuality/ochrana-prirody/PP_Dubno.pdf
http://www.kr-kralovehradecky.cz/assets/krajsky-urad/ziv-prostredi-zemedelstvi/aktuality/ochrana-prirody/PP_Dubno.pdf
https://cs.wikipedia.org/wiki/Dubno_(p%C5%99%C3%ADrodn%C3%AD_rezervace)
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/79/PP_Star%C3%A1_Metuje_2.jpg
https://cs.wikipedia.org/wiki/P%C5%99%C3%ADrodn%C3%AD_pam%C3%A1tka
https://cs.wikipedia.org/wiki/Jarom%C4%9B%C5%99
https://cs.wikipedia.org/wiki/Star%C3%BD_Ples
https://cs.wikipedia.org/wiki/Josefov_(Jarom%C4%9B%C5%99)
https://cs.wikipedia.org/wiki/Kr%C3%A1lov%C3%A9hradeck%C3%BD_kraj
https://cs.wikipedia.org/wiki/Kl%C3%ADnatka_rohat%C3%A1
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hrazených kanálů, který umožňoval dle potřeby zavlažování, nebo odvodňování lučních porostů. 

Uvedený systém částečně fungoval do roku 1989. V souvislosti se vznikem „Ornitologického parku 

Josefovské louky“ dochází v současné době ke snaze obnovit funkčnost kanálů, aby bylo možné 

dotovat vodou nově budované tůně a zaplavované louky v prostoru zamýšleného ornitologického 

parku. 

Přírodní památka se nachází v říčním km 0,000 (zaústění do Metuje u města Jaroměř a Josefov) - km 

6,750 (odbočení z Metuje 1,4 km SZ od obce Šestajovice). Koryto má v některých úsecích přírodě 

blízký charakter. Geomorfologický vývoj koryta je prakticky zastaven vlivem změny průtokového 

režimu a vybudovaných vodních děl. Podél břehů jsou zapojené doprovodné břehové porosty dřevin, 

které kořenují v břehové hraně a samotné kořeny vytvářejí úkryty a jiné zajímavé habitaty pro vodní 

organismy. Koryto staré Metuje je široké v průměru 5 – 10 m, hluboké 0,5 – 1 m s mírným spádem. 

Vlivem snížené unášecí schopnosti dochází k ukládání splavenin a detritu podél břehů. Voda do koryta 

Staré Metuje je přiváděna z toku Metuje v ř. km 6,130, která je v uvedeném úseku vzdutá od jezu v ř. 

km 6,040 (6,068) Šestajovice II. Na toku Staré Metuje je situováno 5 vzdouvacích objektů, které 

slouží k přerozdělování průtoků k malé vodní elektrárně, stabilizaci podélného spádu a pro závlahový 

systém. Prvky zavlažovacího systému na obou stranách koryta pozbyly svou funkci a jsou zarostlé 

travinami. Přilehlá niva je vyuţívána pro zemědělskou výrobu, jako orná půda, nebo trvalé 

travníporosty. 

Geologie a pedologie – Erozní kotlina v povodí Labe, spodních částí toků Úpy, Metuje a Orlice. Na 

slínovcích, jílovcích a spongilitech spodního a středního turonu a svrchního turonu aţ koniaku, s 

plestocenními říčními štěrky a písky, eolickými písky a sprašemi. 

Hydrologie – Lokalita je tvořena starým ramenem řeky Metuje s názvem Stará Metuje. Dříve, než se 

provedlo zásahem do krajiny vybagrování nového koryta a odvedení řeky v regulovaném řečišti do 

Labe, se jednalo o hlavní řečiště toku Metuje. V současné dobětvoří Stará Metuje odlehčovací kanál s 

přírodě blízkými parametry. Je situován mezi 1,2 – 6,1 říčním kilometrem Metuje. Délka toku Staré 

Metuje je 6,75 km. Číslo hydrologického pořadí je 1-01-03-061. 

(http://www.kr-kralovehradecky.cz/assets/krajsky-urad/ziv-prostredi-zemedelstvi/aktuality/ochrana-

prirody/PP_Stara_Metuje.pdf; https://cs.wikipedia.org/wiki/Star%C3%A1_Metuje) 

 

 

http://www.kr-kralovehradecky.cz/assets/krajsky-urad/ziv-prostredi-zemedelstvi/aktuality/ochrana-prirody/PP_Stara_Metuje.pdf
http://www.kr-kralovehradecky.cz/assets/krajsky-urad/ziv-prostredi-zemedelstvi/aktuality/ochrana-prirody/PP_Stara_Metuje.pdf
https://cs.wikipedia.org/wiki/Star%C3%A1_Metuje
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9.  STŘETY ZÁJMÚ 

VYHODNOCENÍ KVANTITATIVNÍHO STAVU ÚTVARŮ PODZEMNÍCH VOD  

V rámci vodohospodářského bilancování pro rok 2014 dle vyhlášky MZe 431/2001 Sb. nebyl 

kvantitativní stav hydrogeologického rajonu 4221 Podorlická křída v povodí Úpy a Metuje hodnocen 

jako napjatý (Skalická-Šraut 2015). V metodice vodohospodářské bilance vychází pro tento rajon 

velmi dobrý poměr odběrů k přírodním zdrojům i přes jejich nízkou hodnotu v roce 2014 vyvolanou 

obdobím sucha. 

Tabulka 9-1 vodohospodářská bilance 

Odběr 2014 (tis m3) Odběr (l/s) Přírodní zdroje 1981–2010 (l/s) Přírodní zdroje 2014 (l/s) 

1051 33,3 628,2 257 

 

OCHRANA PODZEMNÍCH VOD 

Ochrana podzemních vod v hydrogeologickém rajonu je na úrovni obecné ochrany, platné pro celé 

území a pak specifické ochrany pro odběry podzemních vod hromadného zásobování v ochranných 

pásmech vodních zdrojů. Rámcová směrnice o vodě požaduje ochranu všech útvarů podzemních vod 

bez ohledu na jejich využití a vzhledem k regionálnímu charakteru hodnocení nemá smysl hodnotit 

jednotlivá ochranná pásma vodních zdrojů. 

V rámci hydraulického modelování bylo posuzováno snížení hladiny podzemní vody odběrem 

z křídového kolektoru B a chráněnými biotopy (obr. 9-1).  

Poloha MZCHÚ, EVL, PO a biotopů vázaných na podzemní vodu v regionu 6 je dokumentována 

v přílohách hydraulického modelu, kde je zároveň dokumentováno snížení hladiny podzemní vody 

v turonském kolektoru a v první modelové vrstvě vyvolané simulovanými průměrnými odběry v roce 

2011. 

V HGR 4221 se nachází MZCHÚ – NPP Babiččino údolí a PR Dubno. V ploše HGR 4221 nedochází 

k odběrům podzemní vody v MZCHÚ. V 1. modelové vrstvě snížení hladiny podzemní vody, 

nepřesahující 25 cm, zasahuje na území PP Stará Metuje. Ve třetí modelové vrstvě zasahuje plošné 

snížení hladiny podzemní vody, nepřesahující 50 cm, na území NPP Babiččino údolí a PR Dubno. 
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Obrázek 9-1 Snížení hladiny odběry a chráněné biotopy v HGR 4221 

 

TĚŽBA SUROVIN 

V HGR 4221 se nyní neprovozuje žádná průmyslová těžba pevných hornin, pouze příležitostné 

výlomy prachovců bělohorského souvrství. Většina starých lomů je zarostlých. Těžba pískovců 

perucko – korycanského souvrství se i v minulosti provozovala v okolí Kuksu, západně od rajonu 

4221. 

Těžba cihlářských hlín pokračuje na ložisku Miskolezy – Velký Třebešov (evidenční číslo 3053401), 

kde ji provozuje společnost Cihelny STAMP Miskolezy. V minulosti zde byl problém se 

skládkováním ve vytěženém hliništi. Na tomto ložisku jsou ověřeny další zásoby v rámci CHLÚ zatím 

nevyužívané. 

 

Tabulka 9-2 Ložiska nevyhrazených nerostů 

ID Název Surovina Nerost Těžba 

5185900 Krčín Cihlářská surovina hlína dřívější povrchová 

3200400 Starý Ples Štěrkopísky psamity,štěrk dosud netěženo 

3200500 Veselice Štěrkopísky psamity,štěrk dřívější povrchová 

3003900 Dolany-Krabčice Štěrkopísky psamity,štěrk dřívější povrchová 

3053401 Velký Třebešov Cihlářská surovina slínovec,sprašová hlína,spraš současná povrchová 

5275300 Velký Třebešov Cihlářská surovina sprašová hlína,spraš současná povrchová 

5275300 Velký Třebešov Cihlářská surovina sprašová hlína,spraš současná povrchová 

5275300 Velký Třebešov Cihlářská surovina sprašová hlína,spraš současná povrchová 
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Tabulka 9-3 Chráněná ložisková území dle registru ČGS (Surovinový informační systém) 

ID Název Surovina   

5340001 Velký Třebešov I. Cihlářská surovina dřívější povrchová těžba 

5340002 Velký Třebešov II. Cihlářská surovina dřívější povrchová těžba 

5340003 Velký Třebešov III. Cihlářská surovina dřívější povrchová těžba 

 

 

Obrázek 9-2 Ložiska nerostných surovin dle registru ČGS (Surovinový informační systém) 

 

ZDROJE ZNEČIŠTĚNÍ A JEJICH VZTAH K OVĚŘENÝM ZÁSOBÁM PODZEMNÍCH VOD 

Zpracováno dle práce Prchalová a kol. 2013 (Metodiky hodnocení chemického a kvantitativního stavu 

útvarů podzemních vod pro druhý cyklus plánů povodí v ČR). Chemický stav podzemní vody rajonu 

4221 podle hodnocení chemického a kvantitativního stavu útvarů podzemních vod pro druhý cyklus 

plánů povodí v ČR (metodika viz Prchalová al. 2013) je celkově nevyhovující, vlivem obsahu 

polycyklických aromatických uhlovodíků (antracen atd.). Nevyhovující je i stav povrchových vod 

(dusičnany). 

V rajonu 4221 se nevyskytují staré ekologické zátěže. Na hranici rajonů 4221 a 4222 je dosud 

znečistění TCE a PCE ze strojírenských podniků v Novém Městě nad Metují, které se stále objevuje 

ve vodárenských zdrojích Litá pro Vodárenskou soustavu východní Čechy. 

Trendy v rajonu 4221 jsou stoupající (hliník, olovo). 

Vyhodnocení je uvedeno v následující tabulce 9-4. 
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Tabulka 9-4 Chemický stav pracovní jednotky (upraveno) 

ID PRJ ID pracovní jednotky 422100350 

ID útvaru ID útvaru podzemních vod 42210 

Plocha PRJ (km2) Plocha pracovní jednotky podzemních vod v km2 252,5 

Stav PZV 
Chemický stav pracovní jednotky pro recipient podzemní voda (C dobrý, N 

nevyhovující, U nehodnoceno - nejsou data) 

N 

Stav POV 
Chemický stav pracovní jednotky pro recipient povrchová voda - jen pro NH4 a 

NO3  (N nevyhovující) 

N 

Stav SEKM Chemický stav pracovní jednotky pro staré zátěže (N nevyhovující)  

SEKM kontaminant 
Kontaminující látky ve starých zátěžích, způsobujících nedosažení dobrého 

chemického stavu 

 

Počet zátěží 
Počet starých zátěží v pracovní jednotce, způsobujících nevyhovující chemický 

stav 

 

Chem. stav celkem Chemický stav pracovní jednotky (C vyhovující, N nevyhovující, U nehodnoceno) N 

Stoupající trend V pracovní jednotce se vyskytuje stoupající trend (A ano) A 

Stoupající trend ukazatel Ukazatel stoupajícího trendu AL, PB 

Potenciální trend V pracovní jednotce se vyskytuje potenciální trend (A ano)  

Potenciální trend ukazatel Ukazatel potenciálního trendu  

Trend celkem 
V pracovní jednotce se vyskytuje potenciální nebo stoupající trend (S - stoupající, 

P - potenciální, S,P - stoupající i potenciální) 

S 

 

VZTAH SOUČASNÉHO VYUŽITÍ ZÁSOB PODZEMNÍCH VOD K ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ  

DOKUMENTACÍ. 

Podle výsledků vodohospodářské bilance, prováděné každoročně podniky Povodí i podle hodnocení 

kvantitativního stavu, je stupeň odebíraného množství podzemních vod nízký vůči přírodním zdrojům. 

Plány eventuálního rozvoje vodárenských odběrů jsou obsaženy v Plánech rozvoje vodovodů a 

kanalizací (PRVKÚ ČR) z roku 2010, které představují střednědobou koncepci oboru vodovodů a 

kanalizací do roku 2015. Tyto dokumenty jsou zpracovány po jednotlivých krajích 

(http://eagri.cz/public/web/mze/voda/vodovody-a-kanalizace/plany-rozvoje-vodovodu-a-

kanalizaci/prvku-cr/plan-rozvoje-vodovodu-a-kanalizaci-ceske.html), eventuální požadavky na nové 

odběry však často nejsou podloženy cíleným hydrogeologickým průzkumem. Stejně tak by v případě 

realizace těchto požadavků bylo nutné zohlednit kromě výsledků vodohospodářské bilance také 

výsledky hodnocení kvantitativního stavu podzemních vod. 

V HGR 4221 jsou městské vodovody s vlastními zdroji podzemní vody v Jaroměři a České Skalici, 

oba bez problémů s dodávkou vody spotřebitelů. Problémy v minulosti s kvalitou vody v Novém 

Městě nad Metují byly vyřešeny napojením na Vodárenskou soustavu Východní Čechy. 
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10. PŘÍRODNÍ ZDROJE A VYUŽITELNÉ MNOŽSTVÍ 

PODZEMNÍCH VOD 

 

VÝPOČET PŘÍRODNÍCH ZDROJŮ 

Stanovení přírodních zdrojů bylo provedeno standardním postupem deklarovaným v projektu úkolu 

„Rebilance zásob podzemních vod“. Na základě revize všech dostupných dat byl revidován model 

geologické stavby rajonu a definovány propustné vrstvy – kolektory podzemních vod. Podle úrovně 

hladiny podzemní vody byly definovány proudové systémy podzemních vod v kolektorech sestaven 

koncepční model oběhu podzemní vody. Současně proběhla modelová analýza srážko odtokových 

vztahů hydrologickým modelem BILAN. Výstupy modelu BILAN byly včleněny do hydraulického 

modelu MODFLOW jak bylo výše popsáno v kapitole 6. Výsledky obou modelů byly kriticky 

zhodnoceny a srovnány s dřívějším stanovením přírodních zdrojů a využitelných zásob v rajonu. 

V rajonu 4221 byl hodnocen křídový kolektor B v bělohorském souvrství, který je využíván 

k vodárenskému zásobování. Nebyl hodnocen bazální křídový kolektor A, který je vyvinut nesouvisle 

a má nevhodnou kvalitu vody. Nebyla hodnocena ani přípovrchová zóna křídových souvrství nad 

kolektorem B, které tvoří kolektoru B krycí vrstvu, artéský strop a slouží pouze k drobným odběrům. 

Archivní hodnoty přírodních zdrojů a využitelného množství byly převzaty z Hydrogeologické 

syntézy České křídové pánve - Bilanční celek 9 (Herčík a kol. 1987), z protokolů dřívější „Komise pro 

klasifikaci zásob“ (KKZ), z údajů poskytovaných ČHMÚ a z údajů k platné Hydrogeologické 

rajonizaci. Získané archivní hodnoty jsou uvedeny v tab. 10-1. 

 

Tabulka 10-1 Archivní hodnoty přírodních zdrojů a využitelného množství 

Rajon/ 

kolektor 

Plocha 

(km2) 

Přírodní 

zdroje (l/s) 

Využitelné 

množství 
Kategorie 

Protokol/ 

Reference 
Poznámka 

M22   570 C1 
HG rajonizace 

1976* 
HGR 4221+ část 4222 + okolí 

422 celkem  1698 1168 C1 

KKZ, Herčík a kol. 

(1987, 1999) 
HGR 4221 + 4222 

4221 253 618   HG rajonizace** Qz 50% 

4221 252,5 628   ČHMÚ 
Normály přírodních zdrojů za 

období 1981 - 2010  

* - SVP 1976 (Směrný vodohospodářský plán) 

** - První cyklus plánů povodí (2006) 
 

Pro sestavení plánů povodí byly ve VÚV (Olmer 2006) pro HGR 4221 vyčísleny dlouhodobé hodnoty 

přírodních zdrojů ve výši 618 l/s v 50% zabezpečenosti 409 l/s v 80% zabezpečenosti. Ve 

vodohospodářské bilanci je rajon hodnocen v ročním i víceletém cyklu. 

 

Tabulka 10-2 Vodohospodářská bilance HGR 4221: 

Měsíc XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. Ø 

VHB Pz 2014 280 213 313 332 263 319 291 321 154 154 193 246 482 

VHB Pz 1981-2010 367 417 508 705 883 1 148 1 194 739 483 370 359 365 628 

Pz – přírodní zdroje 
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Tabulka 10-3 Přírodní charakteristiky  

Položka Charakteristika Kód Popis 

3.6. Typ a pořadí kolektoru 1  

3.7. Kód stratigrafických jednotek křídových vrstevních kolektorů Kb Kb – bělohorské souvrství 

3.9. Dělitelnost rajonu N  

3.10. Mocnost souvislého zvodnění 4 > 50 m 

3.11. Kód typu propustnosti Pu puklinová 

3.12. Hladina V volná 

3.13. Transmisivita (m2/s) 1, 2 střední až vysoká 1.10-4 –  >1.10-3 

3.14. Kód kategorie mineralizace (g/l) 2 0,3 – 1 g/l 

3.15. Kód kategorie chemického typu podzemních vod 2 Ca-Na-HCO3 

 

 

10.1. VÝSLEDKY OCENĚNÍ PŘÍRODNÍCH ZDROJŮ PODZEMNÍCH VOD,  

Zásoby podzemních vod 

Přírodní zdroje 

Tabulka 10-4 Hodnota přírodních zdrojů pro období 1981-2010 

zabezpečenost množství (l/s) 

50 % 717 

80 % 518 

 

Přírodní zdroje podzemních vod za referenční období 1981 – 2010 byly stanoveny podle základního 

odtoku z modelů BILAN a Modflow, přičemž hydrologický model BILAN byl podkladem pro 

hydraulický model Modflow. Přírodní zdroje odpovídají 50% zabezpečenosti ze základního odtoku 

z transientního modelu Modflow. 

 

10.2. DISPONIBILNÍ MNOŽSTVÍ PODZEMNÍCH VOD 

Využitelné množství 

Hodnota využitelného množství je 413 l/s. Tato hodnota vychází z 90% zabezpečenosti přírodních 

zdrojů a odpovídá transientním modelem ověřené hodnotě navýšených odběrů. Respektuje požadavky 

na zachování minimálních zůstatkových průtoků v říční síti a respektuje požadavky na zachování 

dostatečné vodnosti na podzemní vodě závislých chráněných ekosystémů. Současný odběr (VHB 

2014) ve výši 33,3 l/s (0,13 l/s.km
2
) je nízký. 

 

Střety zájmů v důsledku odběrů podzemních vod 

V rajonu nejsou známy střety užívání podzemních vod s chráněnými ekosystémy. Značným 

problémem je plošné zemědělské znečištění. 

 

Plocha  252,5 km2 

Povodí Labe 
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KOMENTÁŘ 

Přírodní zdroje 

Hydrogeologický rajon zahrnuje severní část podorlické křídy v povodí Úpa a Metuje. Křída zde 

vytváří mělkou artéskou pánev s hlavním kolektorem B v bělohorském souvrství. Od SZ zasahuje 

krátce do pánve i kolektor A v perucko-korycanském souvrství. 

Plocha území rajonu je 252,5 km
2
, průměrná nadmořská výška 336,03 m n/m, srážka (1982-2010) 

680,10 mm. Rozmístění hydrologických objektů pro hydrologický model BILAN je na obrázku č. 1. 

Proudový systém podzemní vody v kolektoru B má pod artéským stropem jizerského souvrství 

tlakový charakter. Interakce podzemních a povrchových vod je omezena pouze na výchozy kolektoru 

na povrch. 

Na výchozech kolektoru v severní a východní části dochází k dotaci z atmosférických srážek i vsakem 

vody z protékajících řek Úpy a Metuje. Hlavní místo drenáže podzemních vod je v Jaroměři na 

soutoku Labe, Úpy a Metuje, kde kolektor B vychází v řečišti i v podloží údolních náplavů. 

Proudový systém verifikovaný transientním modelem Modflow je na obrázku 10-1. 

 

 

Obrázek 10-1 Proudový systém v kolektoru B 

 

 

Modelem BILAN byl v rajonu 4221 stanoven základní odtok pro období 1981-2010 v průměrné roční 

výši: 
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Tabulka 10-5 Základní odtok 

zabezpečenost mm/rok l/s.km2 l/s 

50% 74,45 2,36 596,09 

80% 53,99 1,71 432,27 

 

V období 2001-2010 zůstává základní odtok v 50% zabezpečenosti shodný 74,45 mm, odtok v 80% 

zabezpečenosti je mírně vyšší 55,89 mm. Rozložení odtoku v měsících vyjadřuje graf na obrázku 10-2 

sestavený podle výsledků modelování tabulka 10-6. 

 

Tabulka 10-6 Modelové výsledky dotace a podzemního odtoku (l/s) 

Měsíc XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. Ø  

Bilan_ZaklOdtok-90% 163 138 153 378 648 670 575 443 325 255 218 181 346 

Bilan_ZaklOdtok-80% 181 154 172 575 880 935 648 498 375 311 267 211 434 

Bilan_ZaklOdtok-50% 233 217 470 1 043 1 138 1 165 844 655 479 378 318 257 600 

MODFLOW_Efekt. infiltrace 521 507 749 1 220 1 438 1 341 756 631 449 332 606 385 745 

MODFLOW_Drenáž do toků 541 547 628 827 987 1 035 862 766 659 569 625 554 717 

MODFLOW_Dotace kolektoru B 444 443 546 761 875 855 607 542 449 389 498 373 565 

MODFLOW_Drenáž kolektoru B 441 443 511 675 790 814 655 586 503 440 495 414 564 

 

Odtok se zvyšuje se stoupající hladinou podzemní vody s kulminací v dubnu a postupně klesá do 

konce roku. Poněkud odlišná reakce se projevuje v modelovém odtoku z hydraulického transientního 

modelu Modflow, který uvažuje nejen dotaci z atmosférických srážek, ale i dotaci podzemní vody 

v kolektoru příronem vody z podloží, zázemí (přítoky ze sousedních a podložních rajonů) i vsakem 

říční vody. 

Komplexnější přístup k dotaci i tvorbě podzemního odtoku jeví transientní model Modflow. 

Z rozptylu hodnot v tabulce 10-6 od 600 do 745 l/s, nejlépe vyjadřuje hodnotu přírodních zdrojů 

hodnota odtoku z modelu Modflow ve výši 717 l/s v zabezpečenosti 50 %. Analogickým dopočtem 

podle výsledků modelu Bilan pro období 1981-2010 má hodnota přírodních zdrojů v zabezpečenosti 

80% velikost 518 l/s (0,72). 

Využitelné množství lze uvažovat ve výši 90% překročení přírodních zdrojů – tedy v hodnotě 413 l/s 

(0,58 hodnoty s 50% zabezpečení). Současný odběr (SVB 2014) ve výši 33,3 l/s má vysokou míru 

zabezpečení. Využitelné množství v minulosti a ani v současnosti nebylo prokázáno odběry podzemní 

vody, tj. rajon nebyl nikdy přetížen. 

Simulace v transientním modelu Modflow prokázaly možnost navýšení odběrů, ale dochází 

k přetokům podzemní vody mezi HGR 4221 a 4222, které dělí jen pohyblivá rozvodnice podzemních 

vod. 
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Obrázek 10-2 Rozložení odtoku v měsících podle výstupů z modelu BILAN a Modflow 

 

Návrhy  

Hranice rajonu se jeví vhodné bez potřeby změny. 

Rozdělení podorlické křídy do dvou rajonů 4221 Podorlická křída v povodí Úpy a Metuje a 4222 

Podorlická křída v povodí Orlice je založeno pouze na pohyblivé hydrogeologické rozvodnici mezi 

drenážním uzlem na Úpě a Metuji v Jaroměři a drenážními místy na toku Dědiny. Při hydraulické 

analýze proudového systému podzemních vod v křídovém kolektoru B je nutné zahrnout do analýzy 

oba rajony. 

Pro sledování stavu podzemních vod kolektoru B jsou navrženy 4 vrty pozorované ČHMÚ a po 

vyhodnocení pětiletého monitoringu bude možné zařadit nově vyhloubené průzkumné 

hydrogeologické vrty v rámci projektu Rebilance zásob podzemních vod 4221_01A a 4221_01B do 

státní monitorovací sítě. Vrty byly vyhloubeny k poznání hraničních podmínek křídových kolektorů. 

 

Tabulka 10-7 Referenční vrty v HGR 4221 navržené k monitorování 

označení objektu název objektu monitorovaný kolektor 

VP7005 Chvalkovice A 

VP7018 Provodov B 

VP7020 Lejšovka B 

VP7026 Velká Jesenice B 

4221_01A Krabčice A 

4221_01B Krabčice B 
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11. ZÁVĚR 

 

Cílem projektu bylo kombinací pestrého souboru nejmodernějších technologických a metodických 

postupů přehodnotit přírodní zdroje a využitelné zásoby podzemních vod v jednotlivých 

posuzovaných hydrogeologických rajonech.   

 

 Přírodní zdroje podzemních vod za referenční období 1981 – 2010 byly stanoveny podle 

základního odtoku z modelu BILAN a Modflow, přičemž hydrologický model BILAN 

byl podkladem pro hydraulický model Modflow. Přírodní zdroje odpovídají 50% 

zabezpečenosti ze základního odtoku z transientního modelu Modflow. Jako přírodní 

zdroje kolektoru B uvedená hodnota celkové bilance kolektoru pro simulaci 

neovlivněných průměrných poměrů (50% zabezpečenost) dosahuje 717 l/s.  

 Výpočet využitelného množství kolektoru B vychází z 90% zabezpečenosti přírodních 

zdrojů a odpovídá transientním modelem ověřené hodnotě navýšených odběrů 413 l/s.  

 Stávající odběry dosahované, celkem 33,3 l/s nepřekračují jeho využitelné zdroje.  

 V HGR 4221 ve srážkově průměrném roce dochází k hlavním doplňování zásob 

podzemní vody v únoru a končí v dubnu, kdy dochází k sycení připovrchové zóny z 

tání sněhu a infiltrací jarních srážek, které v tomto období nejsou spotřebovávány 

evapotranspirací. 

 Sušší (z hlediska dotace podzemních vod podprůměrná) perioda se vyskytuje v měsících 

červen - prosinec. 

 Modelová drenáž podzemní vody do povrchových toků vychází pro průměrný 

hydrologický rok poměrně stabilní. Maximální odtok podzemní vody (nastává v březnu a 

dubnu) je mírně zpožděn za maximem doplnění přírodních zdrojů. K nejmenší drenáži 

podzemní vody do vodních toků dochází v podzimních měsících 

 Pro sledování stavu podzemních vod v kolektoru B jsou navrženy vrty ČHMU VP7203, 

VP7005, VP7015, VP7020 a VP7026 a nové průzkumné hydrogeologické vrty 

vyhloubené v rámci projektu 4221_01A a 4221_01B. 
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