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ČGS Česká geologická služba  

ČHMÚ Český hydrometeorologický ústav  

ČKP česká křídová pánev  

ČOV     čistírna odpadních vod 

ČR Česká republika  

ČÚZK Český úřad zeměměřický a katastrální  

GDO, Klíč GDO  jedinečné identifikační číslo objektu v archivu ČGS 

Geofond   archiv ČGS 

GIS geografický informační systém  

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

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

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

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

poskytování informací veřejnosti. Provádí se podle povodí povrchových vod a 

hydrogeologických rajonů podzemních vod (§ 21 vodního zákona).  

hpv hladina podzemních vod 

ID identifikační číslo  

IG inženýrskogeologický  

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

podzemních vod  

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

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

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

hospodářství - Terminologie hydrologie a hydrogeologie).  

MZe     Ministerstvo zemědělství České republiky 

MŽP Ministerstvo životního prostředí České republiky  

P měsíční srážkový úhrn (mm/měsíc) 

PO podzemní odtok 

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

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

podzemních vod“  

PPZ připovrchová zóna 

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

za přírodních poměrů dlouhodobě doplňované infiltrací do hydrogeologického kolektoru nebo 

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

R měsíční odtoková výška pozorovaná (mm/měsíc) 

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

RM měsíční odtoková výška modelovaná (mm/měsíc) 

RCM regionální klimatické modely 

SEKM Systém evidence kontaminovaných míst 

T teplota 

TDS celková mineralizace (total dissolved solids) 

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

kolektorech (§2 odst. 7 vodního zákona).  

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

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

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

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

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

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

prostředí charakterizované společnou formou jejich výskytu nebo společnými vlastnostmi vod a 

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

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

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

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

využívat z hydrogeologického kolektoru nebo zvodněného systému, aniž nastane negativní 

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

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

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

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

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

pozdějších předpisů).  

ZO    základní odtok  

ŽP    životní prostředí 
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ÚVOD 

 

Cílem projektu  Rebilance zásob podzemních vod financovaného Státním fondem životního prostředí 

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

standardních i moderních metodických postupů  a technologií přehodnotit přírodní zdroje podzemních 

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

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

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

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

chráněných terestrických ekosystémů vázaných na podzemní vody v příslušném rajonu. 

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

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

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

prací.  

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

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

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

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

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

přílohami výše uvedené všeobecné části zprávy.   

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

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

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

rajonu. 

 

1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 

Tabulka 1-1. Základní údaje o hydrogeologickém rajonu 4240  

(heis.vuv.cz) 

ID hydrogeologického rajonu: 4240 

Název hydrogeologického rajonu: Královédvorská synklinála 

ID útvaru: 42400 

Název útvaru: Královédvorská synklinála 

Plocha, km
2
: 145,3 

Pozice: rajon základní vrstvy 

Geologická jednotka: Sedimenty svrchní křídy 

Povodí: Labe 

Dílčí povodí: horní a střední Labe 

Bilancovaný kolektor: kolektor A – perucko-korycanské souvrství, cenoman 

Kraje: Královéhradecký 

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

 

Královédvorská synklinála je uzavřená dílčí část české křídové pánve se samostatným oběhem 

podzemní vody. Na JZ je omezena zvičínskou antiklinálou a na severu výskytem křídových 

sedimentů. Území je odvodňováno Labem, které rajonem protéká.  V HGR 4240 se vyvinul jen 

kolektor A v pískovcích perucko-korycanského souvrství cenomanského stáří s průlinově- puklinovou 

propustností. Nadložní vrstvy svrchní křídy tvoří stropní izolátor. Mocnost kolektoru A je nejvyšší na 

západě, až 55 m, směrem na východ klesá a vykliňuje až na 5 m na východním okraji rajonu. V 

centrální části synklinály se vytváří artésky napjtá zvodeň, která směrem na západ a sever přechází do 

poměrně rozsáhlé oblasti infiltrace, část přítoku pochází i z JZ ze zvičínské antiklinály. Přirozená 

drenáž nastává skrytými vývěry do toku Labe, významnou funkci zde hraje vlčkovický zlom, který 

porušuje stropní izolátor (Olmer – Kessl a kol. 1990). 

Rajon 4240 se nachází v sv. okrajové části české křídové pánve. Na severu a severozápadě je 

mesozoikum (křída+trias) rajonu omezena denudačně oproti starším jednotkám, zejména karbonu a 

permu. Východní okraj rajonu oproti dílčímu rajonu 4221 je veden konvenčně po západní 

hydrologické rozvodnici Běluňky, jež je založena na předpokládané tektonické linii. Jižní ohraničení 

rajonu je vedeno po hydrologické rozvodnici, která prochází přibližně v ose zvičinské antiklinály. Na 

jihovýchodě je rajon vymezen vlčkovickým zlomem. 

Podloží křídových uloženin je tvořeno zejména permokarbonskými horninami podkrkonošské pánve, 

pokračující sem od severu. Jedná se zejména o klastické sedimenty a vulkanity. V reliktech u 

západního okraje zvičinské antiklinály vycházejí permokarbonské horniny i na povrch. 

Královédvorská synklinála (brachysynklinála) je nesymetrická struktura, s příkřejším sklonem jižního 

křídla (okolo 16); maximální hodnota 30 byla zjištěna ve vleku zvičinského zlomu. Severní křídlo 

má mírnější sklon, 4 – 8, ve východní části 2 – 7. Východním směrem od spojnice obcí Bukovina 

– Střeziměřice se synklinální struktura rozevírá a přechází do plochého deskovitého tělesa, ukloněného 

generelně pod úhlem 4 k jihu. 

. 
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Obrázek 2-1. Situace hydrogeologického rajonu 4240 
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3. VSTUPNÍ INFORMACE 

3.1. GEOLOGICKÁ PROZKOUMANOST 

 

V 80. letech 20. stol. 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 rajonu 4240, a to mapovým listem 03-44 Dvůr Králové nad Labem 

(redaktor Vejlupek 1987), bohužel bez vysvětlivkové části. 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 4240 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 rajon 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. Výsledky této syntézy jsou shrnuty v monografii Herčíka a kol. (1999) a 

samostatný status královédvorského zvodněného systému je rajonu přisuzován Krásným a kol. (2012). 

Celé území rajonu 4240 bylo v minulosti pokryto četnými vrtnými pracemi, které jsou poměrně 

rovnoměrně rozmístěny. Kompletní vrtná dokumentace je uložena v archivech Geofondu ČGS a pro 

účely projektu byla použita digitalizované verze vrtných dat. Pro zpřesnění informací o geologické 

stavbě však bylo potřeba naplánovat ještě některé dodatečné vrty (shrnuty v tabulce 3-1). 

 

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 rajon 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 4240. Případné rozdíly v obou koncepcích jsou komentovány v kap. 4.1.2 této 

zprávy. 

V rámci projektu byly spol. INSET, s. r. o. provedena série geofyzikální měření, jejichž cílem bylo 

určení mocnosti křídových sedimentů, a průběhu tektonických poruch s nevýrazným povrchovým 

projevem. V rámci rajonu 4240 bylo geofyzikální měření provedeno v okolí Kuksu (Levá a kol. 

2015a), tj. v jihovýchodní části rajonu. Podrobné výsledky pro celou oblast včetně metodiky 

geofyzikálních prací jsou shrnuty v závěrečné zprávě Levé a kol. (2015b). 
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Obrázek 3-1 Mapa vrtné prozkoumanosti s vyznačením geologických řezů.  

 

V rámci průzkumných vrtných prací byly v HGR 4240 realizovány 4 jádrové geologické vrty a 4 

hydrogeologické vrty, jejichž seznam je uveden v tabulce 3-1. Všechny průzkumné jádrové vrty byly 

zahloubeny až do podloží křídových sedimentů. Nové vrty byly cíleny na doplnění stratigrafických a 

sedimentologických poznatků v této části křídového areálu se stratigrafickým rozsahem cenoman–

střední turon. Nově vyhloubený vrt 4240_01W se tak stal jedním ze dvou vrtů s nejkompletnějším 

sedimentárním záznamem v celém rajonu. Nová vrtná data rovněž napomohla k objasnění strukturní 
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stavby rajonu, zejména v oblasti kolem Horních Vlčkovic. Konkrétní přínos nových vrtů je detailně 

komentován v příslušných částech kap. 4. Z hlediska strukturní stavby královedvorské synklinály a 

geometrie kolektoru A přinesly vrty očekávané výsledky vyjma vrtu 4240_01W Žireč. V tomto vrtu 

byl kolektor A zastižen oproti očekávání o cca 30 m hlouběji. Interpretací získaného výsledku došlo 

v mapách izolinií podloží a stropu kolektoru A k protažení nejhlubší části synklinály ve směru toku 

Labe k VJV, prakticky až k předpokládanému příčnému žirečskému zlomu. 

 

Tabulka 3-1 Přehled hydrogeologických a jádrových geologických vrtů vyhloubených v rámci projektu 

ID vrtu Název vrtu hloubka vrtu (m) autor zprávy 
4240_01W Žireč Ves 171,0 Čáp a kol. (2015b) 
4240_01A Žireč Ves 152,5 Blažek a kol. (2015a) 
4240_02W Filířovice 82,0 Čáp a kol. (2015d) 
4240_02A Filířovice 64,35 Blažek a kol. (2015b) 
4240_03W  Dvůr Králové nad Labem 98,9 Čáp a kol. (2015c) 
4240_03A Dvůr Králové nad Labem 95,2 Blažek a kol. (2015c) 
4240_04W Horní Vlčkovice 70,0 Čáp a kol. (2015a) 
4240_04A Horní Vlčkovice 70,0 Blažek a kol. (2015d) 

 

Tabulka 3-2 Báze křídových uloženin a mocnosti jednotlivých křídových souvrství v nově vyhloubených 

průzkumných jádrových vrtech  

Geologický 

vrt 

nadmořská výška 

zhlaví vrtu  

(m n. m.) 

báze křídy 

(hloubka v m) 

nadmořská výška 

báze křídy  

(m n. m.) 

mocnost: 

perucko-

korycanské s.  

mocnost 

bělohorské s. 

mocnost 

 jizerské s. 

4240_01W 271.28 164.6 106.68 41.6 38.0 79.7 * 

4240_02W 323.18 76.8 246.38 40.3 26.4 *  

4240_03W 305.31 90.3 215.01 41.8 46.5 *  

4240_04W 300.72 64.8 235.92 8.2 50.6 *  

* neúplná mocnost způsobená erozí 

 

3.2. HYDROGEOLOGICKÁ PROZKOUMANOST 

Hydrogeologické poměry zájmového území jsou přehledně zpracovány v souhrnné regionální 

monografii Krásného et al. (2012) v rámci královédvorského zvodněného systému. Zásadní význam 

pro poznání hydrogeologie královédvorské synklinály má práce Vavřínové (1970, 1975). Komplexní 

význam pro poznání hydrogeologie křídy v zájmovém území má Bilanční celek 9 - Křída severně 

Jílovické poruchy (Herrmann 1987) v rámci Hydrogeologické syntézy české křídové pánve (Herčík a  

kol. 1987, Herčík-Herrmann-Valečka 1999).  

Zájmové území zkoumalo několik významných regionálních prací: Základní hydrogeologická mapa 

1:200 000 a Mapa chemismu podzemních vod 1 :  200 000 list 03 Liberec, 04 Náchod (Jetel 1984a, 

Jetel et al. 1986). Hydrogeologickou mapu v rámci souboru geologických a účelových map 1 : 50 000 

list 03-44 Dvůr Králové sestavil Hrkal (1987). Nové poznatky přinesl regionální hydrogeologický a 

hydrologický průzkum královédvorské synklinály včetně matematického hydraulicko-hydrologického 

modelu (Smutek - Vlček 1994).   

Stávající hydrogeologická prozkoumanost rajonu je dobré úrovni. Hydrogeologický průzkum byl v 

tomto území zahájen již na počátku 20. století (Soukup 1934, Zahálka 1940, podrobněji Filip 1954, 

Zima 1954, Vrba 1960, 1966). Z autorů prací novějšího data je třeba jmenovat Vránu (1963) a 
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Vavřínovou (1970, 1973, 1975). Poněkud nižší stav hydrogeologické prozkoumanosti je v území 

pokrytém permokarbonskými sedimenty, komplexními studiemi permokarbonu podkrkonošské pánve 

jsou práce Krásného (1976), Skořepy (1978) a Jetela (1985), hydrogeologii jednotlivých 

permokarbonských pánví přehledně zpracoval Krásný (in Pešek et al. 2001).  

 

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. 

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

v následující tabulce 3-3 (další velké množství pozorovaných objektů bylo v minulosti zrušeno) 

 

Tabulka 3-3 Vrty a prameny s režimním pozorováním 

Označení 

ČHMÚ 

název Nadm.výška 

[m n.m.] 

katastr Kategorie Sledován 

od roku 

Sledovaný 

 parametr 

Sledovaný 

 kolektor 

VP0007 V-7 281,02 Dvůr Králové n.L.  1970-2015 H,J Q 
VP0008 V-8 275,34 Žireč  1970-2015 H Q 
VP7012* P-1 429,78 Libotov  1974-2015 H,J A 
VP7013 AL-1 342,73 Bélá Třemešná - Aleje  1990-2015 H,J A 
VP7014 KS-1 279,43 Kuks  1991-2015 H,J A 
VP7022 VN-04 333,43 Nové Lesy  2008-2015 H A 
VP7003 P-16  Kohoutov  1973-2016 H,J A 
PP0026 Nemojov 340,0 Mostek  zrušen   

VP7021 P-16A 525,1 Brusnice  1992-2016 J A 
VP7001 P-15 487,17 Vítězná, Hájemství  ? H ? 
H - hladiny, vydatnost; J – jakost; * - těsně za hranicí rajounu – situován v HGR 4250;  

 

Vstupní informace uložené v ČGS Geofondu mají velké časové rozpětí (od 30tých let minulého století 

do dnešní doby). Údaje o úrovních hladin podzemních vod jsou proto asynchronní. Kromě toho, 

značná část starších vrtů evidovaných v Geofondu již fyzicky neexistuje. Na základě dostupné 

databáze vrtů z  ČGS byla provedena křížová analýza a byly vyčleněny základní pilířové objekty, 

které lze přiřadit k jednotlivým kolektorům. Vrty s propojenými kolektory nebo s nepřesnými či 

„anomálními“ parametry byly ze seznamu vyřazeny. Znalosti o kolektoru A hydrogeologického rajonu 

4240 Královédvorská synklinála vycházejí především z výsledků vrtných prací, realizovaných v území 

rajonu. Tabulka 3-4 předkládá seznam vybraných vrtů, které jsou pro popis a hodnocení kolektoru A 

použitelné a důležité. V databázi vrtů z ČGS pro vymezení tohoto kolektoru A bylo z celkového počtu 

260 vrtů vybráno cca 60 vrtů (20 vrtů ložiskových, 40 vrtů hydrogeologických). V hydrogeologické 

databázi Vodních zdrojů Chrudim, spol. s. r. o., se nachází nejméně 13 hydrogeologických vrtů, které 

nejsou ve výběrovém souboru ČGS, ani v souboru celkového počtu 260 vrtů. Pro vymezení kolektoru 

A jsou vesměs důležité, je třeba je využít, z části jde o staré artéské vrty průmyslových závodů Dvora 

Králové nad Labem. V tabulce 3-4 jsou tyto vrty vyznačeny v levém sloupečku. Tabulka podává 

zároveň přehled o zastižené mocnosti kolektoru A ve vybraných vrtech a základní hydrogeologické 
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charakteristiky vrtů (výši odběru vody při čerpací zkoušce, orientační hodnotu specifické vydatnosti a 

údaj o přetoku vrtu v době jeho vybudování). 

 

Tabulka 3-4 Vybrané geologické a hydrogeologické vrty 

označení označ. lokalita

souřad.    

Z

mocnost 

kol. A

vydatnost 

Q
q přetok

vrtů m n.m. m m n.m. m m n.m. m l/s l/s.m

DK-1 UP Vlčkovice 294,45 48,5 245,95 55,80 238,65 7,3 přetok

DK-2 UP Vlčkovice 279,23 42,0 237,23 59,00 220,23 17,0

DK-3 UP Dvůr Král.n.L. 312,84 16,3 296,54 69,00 243,84 52,7

DK-5 UP Dvůr Král.n.L. 238,00 62,4 175,60 110,00 128,00 47,6

DK-6 UP Dvůr Král.n.L. 282,51 107,0 175,51 148,80 133,71 41,8

DK-7 UP Dvůr Král.n.L. 292,92 132,3 160,62 170,00 122,92 37,7

DK-8 UP Dvůr Král.n.L. 282,92 154,5 128,42 185,80 97,12 31,3

DK-9 UP Dvůr Král.n.L. 290,49 5,0 285,49 33,20 257,29 28,2

DK-10 UP Dvůr Král.n.L. 412,00 7,0 405,00 38,00 374,00 31,0

DK-11 UP Dvůr Král.n.L. 281,27 66,0 215,27 91,50 189,77 25,5

DK-12 UP Dvůr Král.n.L. 273,35 98,0 175,35 143,00 130,35 45,0

DK-13 UP Dvůr Král.n.L. 270,83 28,0 242,83 56,30 214,53 28,3

DK-14 UP Dvůr Král.n.L. 291,33 7,0 284,33 47,00 244,33 40,0

DK-15 UP Nové Lesy 310,52 41,0 269,52 81,00 229,52 40,0

DK-16 UP Dvůr Král.n.L. 307,00 59,6 247,40 97,00 210,00 37,4

V-1 Dvůr Král.n.L. 291,10 21,6 269,50 82,90 208,20 61,3 6,00 1,68

V-2 Dvůr Král.n.L. 289,46 10,2 279,26 48,60 240,86 38,4

V-5 Dvůr Král.n.L. 285,30 60,0 225,30 93,70 191,60 33,7

V-6 Dvůr Král.n.L. 300,54 60,3 240,24 90,80 209,74 30,5 3,00 2,00

V-7 Dvůr Král.n.L. 294,00 79,5 214,50 neúplný vrt (17,7) 5,00 0,33

V-8 Dvůr Král.n.L. 292,00 61,8 230,20 109,30 182,70 47,5 přetok

V-12a Dvůr Král.n.L. 284,00 109,0 175,00 148,60 135,40 39,6 2,00 0,12

V-13a V-3 Dvůr Král.n.L. 284,21 125,0 159,21 156,00 128,21 31,0 48,00 3,20 přetok

V-14 Dvůr Král.n.L. 289,30 115,5 173,80 148,00 141,30 32,5 6,50 přetok

V-14 Dvůr Král.n.L. 314,00 86,0 228,00 112,00 202,00 26,0 2,00 2,10

V-16 Dvůr Král.n.L. 297,00 91,0 206,00 131,00 166,00 40,0 10,00 5,20 přetok

HVA-1 Dvůr Král.n.L. 283,51 117,0 166,51 neúplný vrt (39,0) 40,00 0,92

HV-1 Dvůr Král.n.L. 280,50 91,4 189,10 130,30 150,20 38,9 22,50 1,60 přetok

HV-2 Dvůr Král.n.L. 289,54 137,8 151,74 neúplný vrt (29,2) 15,40 0,48

HV-3 Dvůr Král.n.L. 288,04 129,0 159,04 neúplný vrt (31,0) 15,40 0,53

HV-4 Dvůr Král.n.L. 278,18 89,2 188,98 neúplný vrt (31,3) 6,75 0,24 přetok

K-1 Dvůr Král.n.L. 290,94 74,5 216,44 110,00 180,94 35,5 12,50 0,81

Z-1 (záp) HV-1 Dvůr Král.n.L. 280,20 138,8 141,40 neúplný vrt (25,0) 0,37 0,04 přetok

Z-1 (vých) Dvůr Král.n.L. 276,40 82,0 194,40 117,00 159,40 35,0 7,00 2,80

VP7014 Kuks 278,79 67,7 211,09 109,00 169,79 41,3 0,80 0,05

VP7013 AL-1 Bílá Třemešná 341,96 27,0 314,96 59,00 282,96 32,0 1,00 0,75

HV-1 (HZS) Dvůr Král.n.L. 324,13 28,3 295,83 72,00 252,13 43,7 0,72 0,03

HV-1 Dvůr Král.n.L. 295,62 6,0 289,62 neúplný vrt (28,0) 2,12 0,14

HV-2 Dvůr Král.n.L. 299,78 5,6 294,18 neúplný vrt (28,4) 0,09 0,05

Z-1 V-17 Zboží 298,00 56,0 242,00 neúplný vrt (17,0) 3,30 0,33

VS-2 Choust.Hradiště 289,00 76,0 213,00 105,00 184,00 29,0 4,17 0,80 přetok

VN-04 Nové Lesy 332,42 49,5 282,92 87,60 244,82 38,1 2,00 4,57

V-1 Dvůr Král.n.L. 323,69 10,0 313,69 30,00 293,69 20,0 0,60 0,85

BT-1 Aleje 342,78 36,0 306,78 72,00 270,78 36,0 2,20 0,09

BT-2 Bílá Třemešná 346,99 37,0 309,99 85,00 261,99 48,0 7,70 0,96

HVP-1 Dvůr Král.n.L. 370,00 4,0 366,00 55,00 315,00 51,0 0,01 0,01

DKK-1 Dvůr Král.n.L. 294,00 87,0 207,00 87,70 206,30 39,6 4,80 1,73

P-15 Hájemství 486,36 54,5 431,86 3,00 429,86 53,5 0,50 0,05

V-1 Vlčkovice 292,00 54,5 237,50 68,60 223,40 14,1 10,00 1,40

báze turonu báze cenomanu
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Z dat výsledků úplných vrtů byla konstruována mapy izolinií báze a stropu kolektoru A. Do mapy 

byly zakresleny tektonické linie, získané z mapového podkladu ČGS. V tektonickém plánu byl 

interpretován nový předpokládaný příčný zlom směru SZ – JV, propojující systém zvičinského a 

navazujícího kaškovského zlomu s vlčkovickým zlomem („stanovický zlom“). Zlom probíhá údolím 

Labe v místě, kde Labe opouští území hydrogeologického rajonu. 

 

 

Obrázek 3-2 Situování vybraných archivních hydrogeologických vrtů 

 

 

Obrázek 3-3 Situování vodárenských a monitorovacích vrtů 
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Pro upřesnění režimu podzemní vody jsou dále k dispozici údaje z režimního měření hladiny 

podzemní vody kolektoru A, které probíhá na vrtu V-16 (koupaliště Dvůr Králové nad Labem) od 

ledna 2009, na vrtu HV-1 (HZS – Hasičský záchranný sbor) a odstaveném vodárenském jímacím vrtu 

K-1 (Lužánky) od února 2014. 

 

NOVÉ HYDROGEOLOGICKÉ VRTY PROVÁDĚNÉ V RÁMCI PROJEKTU  

Na 4 lokalitách rajonu 4240 bylo provedeno vyhloubení jádrových úzkoprofilových geologických 

vrtů, které umožnily speciálními metodami určit stratigrafii, litologii a petrografii zastiženého profilu 

křídového souvrství včetně kolektorských charakteristik zastižených vrstev. Po provedení průzkumu 

byly vrty odborně likvidovány. Před realizací hydrogeologických vrtů byly na lokalitě odvrtány 

průzkumné geologické (jádrové) vrty.  

Následně, v navazující fázi průzkumu, v těsné blízkosti geologických vrtů, byly vybudovány 

hydrogeologické vrty, kterými byly testovány hydrogeologické parametry kolektoru A 

hydrodynamickými a stoupacími zkouškami. Vrty byly následně využity pro monitorování režimu a 

kvality podzemní vody kolektoru A. Na nových hydrogeologických vrtech byly provedeny 

hydrodynamické zkoušky, laboratorní rozbory podzemní vody a výstupní karotáže. 

Na základě geologického profilu jádrového vrtu a karotážního měření v geologickém vrtu byla 

upřesněna celková hloubka hydrogeologických vrtů, hloubková rozhraní kolektorů a izolátorů a 

umístění perforace výstroje ve vrtu. Na základě výsledků jádrových vrtů byla následně vypracována 

aktualizace projektu hydrogeologických vrtů 4240_01A Žireč, 4240_02A Filířovice, 4240_03A Dvůr 

Králové n. L., 4240_04A Vlčkovice.  

Během vrtných prací na hydrogeologických vrtech byly v případě změn oproti jádrovým vrtům 

upřesňovány ve spolupráci s pracovníky vrtné firmy a pracovníky provádějícími karotážní měření, jak 

hloubky vrtů, tak některé z jejich technických parametrů (perforace výstroje). Cílem těchto upřesnění 

bylo splnění projektované funkce prováděných hydrogeologických vrtů, tj. zjištění hydraulických 

parametrů zájmového kolektoru a vytvoření monitorovacích objektů.   

Vrty Žireč, Filířovice a Dvůr Králové nad Labem zastihly kolektor A v mocnosti  40 m – 42 m, vrt 

Vlčkovice v mocnosti 8 m. Všechny vrty zastihly napjatou hladinu podzemní vody kolektoru A, 

v případě vrtu Žireč s pozitivní výtlačnou úrovní a přetokem cca 7 l/s. Vrty Filířovice a Dvůr Králové 

n. L. se vyznačují vysokou specifickou vydatností. 

Následující tabulka 3-6 uvádí základní parametry vybudovaných průzkumných hydrogeologických 

vrtů a stav jejich realizace v rámci rajonu. Lokalizace vrtů je uvedena na přehledné mapě na obr. 3-1. 

 
Tabulka 3-5 Přehled hydrogeologických vrtů vyhloubených v rámci projektu  

ID vrtu Lokalita 
cílový  

kolektor 
X Y 

Z 

(m n.m.) 

Hloubka 

 vrtu (m) 

Čerpací 

zkoušky 
datalogger 

4240_01A Žireč Ves A 1020459,30 636521,79 271,10 152 ano ano 

4240_02A Filířovice A 1016053,69 641688,68 324,37 63,6 ano ano 

4240_03A Dvůr Králové n.L. A 1017580,24 638142,05 305,53 96,0 ano ano 

4240_04A Horní Vlčkovice A 1021123,21 630954,87 300,79 70,0 ano ano 
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Průzkumný hydrogeologický vrt 4240_01A Žireč Ves 

Průzkumný vrt je situován cca 400 m jihovýchodně od okraje obce Žireč p. p. 99 v k. ú. Žireč. Vrt byl 

situován na jihovýchodním okraji hydrogeologického rajonu královédvorská synklinála, v těsné 

blízkosti toku Labe, v koncové východní části osy královédvorské synklinály, v blízkosti pomyslného 

průsečíku osy synklinály a západního pokračování vlčkovického zlomu, respektive v blízkosti 

předpokládaného příčného žirečského zlomu. 

Z geologického hlediska byl projektovaný vrt umístěn na jižním okraji rajonu, v těsné blízkosti 

pravděpodobného pokračování zvičinského zlomu, resp. kaškovského zlomu a v blízkosti nově 

předpokládaného příčného „žirečského“ zlomu v prostoru přírodního odvodnění kolektoru A do Labe. 

V mapovém podkladu ČGS se objevuje název „stanovický zlom“, v mapě výsledků geofyzikálního 

průzkumu „předpokládaný zlom labského směru“. Vrt byl situován v těsné blízkosti řeky Labe. 

Z hydrogeologického hlediska se v místě vrtu předpokládá existence kolektoru A s pozitivní výtlačnou 

úrovní hladiny podzemní vody, která by měla ozřejmit poměry přírodního odvodnění kolektoru do 

Labe včetně předpokládané vzdouvací funkce nově vymezeného, předpokládaného „žirečského 

zlomu“. 

Vrt byl dle projektu ukončen po zastižení stropu mocné vrstvy uhelných jílovců, která byla 

geologickým vrtem zjištěna ve spodní části perucko-korycanských vrstev. Je vystrojen zárubnicemi 

PVC U DN 100 (113/5 mm), vrtem byla aktivována vrchní část kolektoru o mocnosti 29,2 m.  

 

Tabulka 3-6 Základní litostratigrafická rozhraní průzkumného vrtu 4240_01A 

hloubka (m) 
hornina stratigrafické zařazení 

hydrogeologický typ 

horniny od do 

0 5,3 jíly, písky, štěrky kvartér (Q) kolektor 
5,3 85,4 slínovce 

spodní turon (Kt1) 
izolátor 

85,4 123,4 prachovec vápnitý  

123,0 152,2 pískovce cenoman kolektor A 

 

V rámci krátkodobé čerpací zkoušky (3 dny) bylo z vrtu čerpáno maximálně 5,5 l/s, specifická 

vydatnost vrtu dosahovala 0,5 l/s/m. Na základě čerpací zkoušky a stoupací zkoušky byla spočítána 

transmisivita kolektoru 8,5.10
-4

 m
2
/s. Koeficient filtrace orientačně činí 2,9.10

-5
 m/s, neboť dominuje 

propustnost puklinová nad propustností průlinovou. 

Zastižená napjatá hladina kolektoru A s pozitivní výtlačnou úrovní tlakově dosahovala přibližně 14 m 

nad terén do výšky přibližně 286 m n. m. Hydraulický spád hladiny cenomanské zvodně mezi 

východním okrajem města Dvůr Králové nad Labem a vrtem 4240_01A Žireč pak vychází pouze 

okolo hodnoty 0,001. Proudění podzemní vody v koncovém, odtokovém úseku synklinály, v kterém 

Labe opouští hydrogeologický rajon, je silně dle zjištěných tlakových poměrů ovlivněno málo 

propustnou barierou vlčkovického zlomu, který se zde propojuje se zličinským zlomem (kaškovským 

zlomem) předpokládaným příčným „žirečským“ zlomem. Bariéra se zároveň projevuje poklesem 

hydraulického spádu napjaté hladiny kolektoru.  

K odvodnění kolektoru A do Labe dochází buď  

 v uvedeném úseku přes místně tektonicky porušený artéský strop nadložních turonských 

vrstev, zónou přípovrchového navětrání a rozpukání turonských slínovců a kvartérními 

fluviálními sedimenty údolní terasy Labe,  
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 nebo pokud zlomy netvoří zcela nepropustnou bariéru, tak k finálnímu odvodnění         do 

Labe dochází až za nimi, a to v úseku Stanovice – Kuks, kde koryto Labe prochází stropem 

kolektoru A. 

 další možnost odvodnění kolektoru A je kombinace obou uvedených možností 

Z grafů monitorování hladiny vrtu 4240_01A je patrné, že hladina vrtu v jednodenním intervalu kmitá 

v rozsahu přibližně až 0,7 m. Kmitání je způsobeno intervalovým (nočním) odběrem vody 

z vodárenského vrtu HV-1 Hrubá Luka, vzdáleného cca 3070 m. 

Chemizmus vody vrtu se 4240_01A liší od běžného chemizmu vod kolektoru A královédvorské 

synklinály zvýšenou mineralizací, způsobenou především vysokou koncentrací iontů sodíku (194 

mg/l) a síranů (307 mg/l). Anomálie je přičítána vlivu předpokládanému „žirečskému“ zlomu. 

Geofyzikální průzkum uvádí, že územím vrtu potenciálně probíhá zlom labského směru SZ – JV. 

Podzemní vodu lze souhrnně charakterizovat jako slabě kyselou (pH 6,60), zvýšeně mineralizovanou 

(celková mineralizace 814 mg/l), středně tvrdou (Ca + Mg  1,74 mmol/l), typu Na-(Ca)-SO4-HCO3. 

Vyhodnocení výsledků bylo provedeno dle vyhlášky č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické 

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

- jakost vody z hlediska limitů pro pitnou vodu ovlivňují přirozeně zvýšené koncentrace 

některých rozpuštěných iontů či prvků, z nichž některé překračují příslušné mezní hodnoty 

- jako nadlimitní byly zaznamenány následující ukazatelé: sírany (272 mg/l; MH 250 mg/l), 

arsen (0,040 mg/l; NMH 0,010 mg/l), železo (0,6 mg/l; MH pro přirozený původ 0,5 mg/l)  

- na zvýšené úrovni byly ještě koncentrace sodíku (179 mg/l; MH 200 mg/l), chloridů (79 mg/l; 

MH pro přirozený původ 250 mg/l); pod dolní úrovní doporučeného intervalu hodnot byla 

zjištěna tvrdost vody (1,74 mmol/l; DH 2,0 – 3,5 mmol/l) 

- nebyly zjištěny známky antropogenního znečištění (koncentrace dusičnanů a fosforečnanů se 

pohybovaly pod mezemi stanovitelností) 

- koncentrace stanovovaných specifických organických látek (výběr PAU, výběr pesticidů) i 

speciálních ukazatelů (MBAS, huminové látky, uhlovodíky C10-C40, CN
-
, AOX) nepřekročily 

meze stanovitelností příslušných metod 

- kromě výše uvedených nadlimitních prvků (As, Fe) některé prvky výrazněji překročily meze 

stanovitelností metod (Cd, Pb, Ni, B); limitům pro pitnou vodu však vyhověly. 

Podzemní voda kolektoru A je podmíněně vhodná pro vodárenské využití. Pro zásobování obyvatel 

pitnou vodou by voda musela být upravována. Z hlediska limitů vyhlášky č. 428/2001 Sb., kterou se 

provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích, ve znění pozdějších změn (příloha č. 

13), lze vodu zařadit do kategorie A3. Důvodem je zvýšená přítomnost arsenu a síranů (viz výše). 

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

výstroji a hydrodynamické zkoušce. 

 

Průzkumný hydrogeologický vrt 4240_02A Filířovice 

Průzkumný vrt je situován na východním okraji intravilánu obce Filířovice, která se nachází několik 

kilometrů západně od Dvora Králové nad Labem. Vrt byl situován v centrální osové části 

hydrogeologického rajonu v oblasti stoku podzemních vod. Vrt měl objasnit, zda tato část synklinály 
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dotuje odběrové vodárenské centrum Dvora Králové nad Labem (vrt HVA-1), jak interpretuje Syntéza 

křídy a model, nebo je v dosahu drenážního vlivu Labe pod přehradou Les Království. 

Z geologického hlediska byl projektovaný vrt umístěn v centrální části hydrogeologického rajonu 

Královédvorská synklinála. Předpokládalo se zastižení perucko-korycanského, bělohorského a části 

jizerského souvrství; perucko-korycanské souvrství v písčitém vývoji, nadložní bělohorské a jizerské 

souvrství ve vývoji slínitém. 

Ze strukturně-tektonického hlediska se zájmový prostor průzkumného vrtu nachází téměř v osové 

centrální části královédvorské synklinály v linii předpokládaného podélného zlomu spojnice vrtu V-16 

(koupaliště) a nejvýznamnějšího vodárenského vrt HVA-1 Teplárna. 

Z hydrogeologického hlediska se v místě navrženého vrtu předpokládala existence kolektoru A. Vrt 

měl objasnit, zda tato téměř osová část synklinály dotuje odběrová centra Dvora Králové nad Labem, 

jak interpretuje Syntéza křídy a model, nebo je v dosahu drenážního vlivu Labe pod přehradou Les 

Království. 

Z důvodu závalů odvrtu nebyl dovrtán do projektované hloubky 82,0 m. Kolektor A byl navrtán 

v mocnosti 27,1 m, tedy jeho svrchní a střední část. Vrtem je zachycen i hlavní nejspodnější přítok pod 

vrstvou zuhelnatělého jílovce. Vrstva zuhelnatělého jílovce se nachází v profilu kolektoru mezi jeho 

svrchní a střední částí. Vrt je vystrojen zárubnicemi PVC U DN 125, perforací výstroje byla 

aktivována vrchní a střední část kolektoru o mocnosti 27,1 m.  

. 

Tabulka 3-7 Základní litostratigrafická rozhraní průzkumného vrtu 4240_02A   

hloubka (m) 
hornina stratigrafické zařazení 

hydrogeologický typ 

horniny od do 

0 10,5 spraš, štěrkopísek kvartér (Q) kolektor 
10,5 38,3 slínovec spodní turon (Kt1) izolátor 
38,3 55,0 pískovec cenoman kolektor A 
55,0 57,5 prachovitý jílovec cenoman poloizolátor 
57,5 64,35 pískovce cenoman kolektor A 

 

Byla provedena hydrodynamická zkouška v neustáleném režimu v trvání 1+3+2 dny. Před V rámci 

krátkodobé čerpací zkoušky (3 dny) bylo z vrtu čerpáno maximálně 2,6 l/s, specifická vydatnost vrtu 

byla velmi vysoká: 11,3 l/s/m. Na základě krátkodobé čerpací zkoušky a stoupací zkoušky byla 

spočítána transmisivita kolektoru 2,4.10
-2

 m
2
/s. Koeficient filtrace orientačně činí 9,3.10

-4
 m/s, neboť 

dominuje propustnost puklinová nad propustností průlinovou. 

Zastižená hladina kolektoru A s negativní výtlačnou úrovní dosahovala přibližně  32,77 m pod terén tj. 

přibližně úroveň 291,6 m n. m (1.6.2015). Na základě konstrukce hydroizohyps z aktuálních dat hladin 

okolních vrtů 4240_02A, VP7014 a VP7022 k datu 26.8.2015 je patrné, že směr proudění podzemní 

vody je shodný s osou synklinály (hydraulický spád I = 0,0034), souběžný se směrem toku Labe 

k jihovýchodu. Směr proudění podzemní vody v kolektoru je tedy zcela ovládán vodárenským 

odběrem z vrtů HVA-1 Teplárna, HV-1 Hrubá Luka, drenážní účinek Labe je v daném území 

nerozeznatelný. 

Podzemní vodu lze souhrnně charakterizovat jako slabě kyselou (pH 6,68), středně mineralizovanou 

(celková mineralizace 216 mg/l), měkkou (Ca + Mg 1,31 mmol/l), typu Ca-HCO3-SO4. Přítomnost 

mírně zvýšených koncentrací dusičnanů a především herbicidů signalizuje antropogenní vliv na jakost 
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podzemní vody cenomanského kolektoru. Vyhodnocení výsledků bylo provedeno dle vyhlášky č. 

252/2004 Sb.: 

- ze stanovovaných ukazatelů byly zjištěny nad limitem pro pitnou koncentrace dvou zástupců 

chloracetanilidových herbicidů (alachlor ESA: 0,24 g/l, metolachlor ESA: 0,28 g/l; NMH 

0,1 g/l); nad limitem pro pitnou vodu je i součet pesticidů (0,52 g/l; NMH 0,5 g/l) 

- koncentrace dusičnanů jsou jen mírně zvýšené (14,7 mg/l; NMH 50 mg/l) 

- koncentrace dalších stanovovaných specifických organických látek (výběr PAU) i speciálních 

ukazatelů (MBAS, huminové látky, uhlovodíky C10-C40, CN
-
, AOX) nepřekročily meze 

stanovitelností příslušných metod 

- ze stanovovaných prvků se naprostá většina pohybovala pod mezemi stanovitelností metod 

(včetně železa a manganu). 

Podzemní voda cenomanského kolektoru není bez složitější úpravy vhodná pro vodárenské využití. 

Z hlediska limitů vyhlášky č. 428/2001 Sb. lze vodu zařadit do kategorie A2. Důvodem jsou 

nadlimitní koncentrace chloracetanilidových herbicidů (viz výše). 

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

výstroji a hydrodynamické zkoušce. 

 

Průzkumný hydrogeologický vrt 4240_03A  Dvůr Králové nad Labem 

Průzkumný vrt je situován na východním okraji intravilánu města Dvůr Králové nad Labem na p. p. 

712/2 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem. Vrt měl objasnit existenci předpokládaného zlomu v blízkém 

ostře zaříznutém údolí a přispět k objasnění příčiny znečištění vodárenských vrtů K-1 a HV-1 

chlorovanými uhlovodíky. Vrt byl situován ve směru přítoku podzemní vody k znečištěnému vrtu K-1 

Z geologického hlediska byl projektovaný vrt umístěn v centrální části hydrogeologického rajonu 

Královédvorská synklinála. Předpokládalo se zastižení perucko-korycanského, bělohorského a části 

jizerského souvrství; perucko-korycanské souvrství v písčitém vývoji, nadložní bělohorské a jizerské 

souvrství ve vývoji slínitém. 

Ze strukturně-tektonického hlediska zájmovým územím prochází ostře zaříznutým údolím 

předpokládaný příčný zlom ve směru SZ – JV. Vrt má objasnit existenci zlomu a jeho funkci 

v severojižním proudu podzemní vody cenomanským kolektorem k vodárenským vrtům HV-1 a K-1, 

a to i v souvislosti s dosud nejasným původem znečištění jímané vody vrtů K-1 a HV-1 chlorovanými 

uhlovodíky. 

 

Tabulka 3-8 Základní litostratigrafická rozhraní průzkumného vrtu 4240_03A   

hloubka (m) 
hornina stratigrafické zařazení 

hydrogeologický typ 

horniny od do 

0 2,0 jíl žlutošedý kvartér (Q) izolátor 
2,0 48,5 slínovec, jílovec spodní turon (Kt1) izolátor 
48,5 80,7 pískovec, konglomerát cenoman zájmový kolektor 
80,7 87,0 jílovec uhelný, černý cenoman izolátor až poloizolátor 
86,9 90,3 konglomerát cenoman zájmový kolektor 
90,3 95,2 fylity krystalinikum podložní izolátor 
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Je vystrojen zárubnicemi PVC U DN 125, vrtem byla aktivována úplná mocnosti kolektoru A.  

V rámci krátkodobé čerpací zkoušky (3 dny) bylo z vrtu čerpáno maximálně 3,7 l/s, specifická 

vydatnost vrtu byla velmi vysoká: 18,6 l/s/m. Hladina vrtu je významně ovlivňována intervalovým 

(nočním) čerpáním vody z vrtu HV-1 Hrubá Luka, proto výpočet hydraulických parametrů nebyl 

prováděn. Zastižená hladina kolektoru A s negativní výtlačnou úrovní dosahovala přibližně 16,32 m 

pod terén tj. 289,31 m n. m (29.7.2015). Hladina ve vrtu se nacházela pouze 0,25 m nad úrovní 

hladiny v kontaminovaném vrtu K-1, který je ve směru proudění podzemní vody vzdálen 330 m 

(hydraulický spád 0,00076). 

Z grafů monitorování hladiny vrtu 4240_03A je patrné, že hladina vrtu v jednodenním intervalu kmitá 

v rozsahu přibližně až 0,3 m. Rozkmit je přibližně poloviční ve srovnání s rozkmitem hladiny vody 

vrtu 4240_01A Žireč (0,7 m), přestože je vzdálenost od čerpaného vrtu HV-1 Hrubá Luka čtyřnásobně 

menší. Kmitání je způsobeno intervalovým (nočním) odběrem vody z vodárenského vrtu HV-1 Hrubá 

Luka, vzdáleného cca 3070 m. 

Vzorek vody na stanovení chlorovaných uhlovodíků byl odebrán jednak v rámci třídenní 

hydrodynamické zkoušky, kdy sací koš čerpadla byl umístěn v hloubce 31 m pod terénem, jednak 

v závěru vzorkovací čerpací zkoušky, při které byl sací koš čerpadla umístěn do hloubky 95 m. 

Laboratorními analýzami nebyl hledaný kontaminant v odebraných vzorcích vody detekován. 

Podzemní vodu lze souhrnně charakterizovat jako slabě kyselou (pH 6,10), středně mineralizovanou 

(celková mineralizace 299 mg/l), měkkou (Ca + Mg  1,25 mmol/l), typu Ca-SO4-HCO3 s uměle 

zvýšeným podílem sodíku a chloridů. Přítomnost zvýšených koncentrací dusičnanů, chloridů a 

především herbicidů signalizuje antropogenní vliv na jakost podzemní vody cenomanského kolektoru. 

Vyhodnocení výsledků bylo provedeno dle vyhlášky č. 252/2004 Sb.: 

- ze stanovovaných ukazatelů byla zjištěna nad limitem pro pitnou vodu koncentrace jednoho 

zástupce chloracetanilidových herbicidů (alachlor ESA: 0,26 g/l; NMH 0,1 g/l) 

- koncentrace dusičnanů jsou zvýšené, ale vyhovují ještě limitu pro pitnou vodu (stanoveno 39,7 

mg/l; NMH 50 mg/l) 

- koncentrace dalších stanovovaných specifických organických látek (výběr PAU) i speciálních 

ukazatelů (huminové látky, uhlovodíky C10-C40, CN-, AOX) nepřekročily meze 

stanovitelností příslušných metod; koncentrace MBAS jsou zanedbatelné (0,07 mg/l) 

- v podzemní vodě nebyly zaznamenány žádné stopy chlorovaných uhlovodíků, které se 

vyskytují ve vodárenských zdrojích pro město Dvůr Králové n. L., a to ani ve vzorku 

odebraného ze dna vrtu (95 m pod terénem – viz technickou zprávu) dne 29.7.2015.  

- ze stanovovaných prvků několik překročilo mez stanovitelnosti metody (např. Cd, Al, Cu, Zn, 

Ni, B), většina však s rezervou vyhovuje příslušným limitům pro pitnou vodu (vyjma těsně 

podlimitní koncentrace niklu: stanoveno 0,018 mg/l, NMH 0,020 mg/l); koncentrace železa je 

jen mírně zvýšená, avšak podlimitní (stanoveno 0,14 mg/l; MH 0,20 mg/l), koncentrace 

manganu nepřekročila mez stanovitelnosti 0,05 mg/l. 

- zvýšené koncentrace chloridů (38 mg/l) a sodíku (35 mg/l) mohou signalizovat vliv údržby 

vozovek v zimním období solením, ev. jiný antropogenní zdroj znečištění. 

Podzemní voda kolektoru A v místě vrtu 4240-03A není bez složitější úpravy vhodná pro vodárenské 

využití. Z hlediska limitů vyhlášky č. 428/2001 Sb., lze vodu zařadit do kategorie A2. Důvodem jsou 

nadlimitní koncentrace chloracetanilidového herbicidu alachlor ESA (viz výše). 
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Podle zadání byla na tomto vrtu provedena karotáž před výstrojí a revizní karotáž po definitivní 

výstroji a hydrodynamické zkoušce. 

 

Průzkumný hydrogeologický vrt 4240_04A  Horní Vlčkovice 

Průzkumný vrt je situován na východním okraji intravilánu obce Horní Vlčkovice na p. č. 1130 v k. ú. 

Horní Vlčkovice. Vrt měl objasnit funkci vlčkovického zlomu jako okrajové podmínky, která rajon 

vymezuje vůči sousednímu rajonu 4221 Podorlická křída v povodí Úpy a Metuje. 

Z geologického hlediska byl projektovaný vrt umístěn na jihozápadní hranici hydrogeologického 

rajonu Královédvorská synklinála. Předpokládalo se zastižení perucko-korycanského, bělohorského a 

části jizerského souvrství; perucko-korycanské souvrství v písčitém vývoji, nadložní bělohorské a 

jizerské souvrství ve vývoji slínitém. 

Ze strukturně-tektonického hlediska je vrt situován do těsné blízkosti vlčkovického zlomu. 

Z hydrogeologického hlediska se v místě navrženého vrtu předpokládala existence kolektoru A. Vrt 

má objasnit funkci zlomu ve vztahu k sousednímu jižnímu hydrogeologickému rajonu 4221.  

 

Tabulka 3-9 Základní litostratigrafická rozhraní průzkumného vrtu 4240_04A   

hloubka (m) 
hornina stratigrafické zařazení 

hydrogeologický typ 

horniny od do 

0 5,6 štěrkopísek, jíl, písek kvartér (Q) místní kolektor 
5,6 57,0 slínovec, prachovec, jílovec spodní turon (Kt1) izolátor/poloizolátor 
57,0 64,5 pískovec, konglomerát cenoman zájmový kolektor 
64,5 70,0 fylity krystalinikum podložní izolátor 

 

Je vystrojen zárubnicemi PVC U DN 125, vrtem byla aktivována úplná mocnosti kolektoru A.  

V rámci krátkodobé čerpací zkoušky (3 dny) bylo z vrtu čerpáno maximálně 0,7 l/s, specifická 

vydatnost vrtu činila 0,038 l/s/m. Na základě krátkodobé čerpací zkoušky a stoupací zkoušky byla 

spočítána transmisivita kolektoru 8,4.10
-5

 m
2
/s. Koeficient filtrace orientačně činí 2,5.10

-5
 m/s, neboť 

dominuje propustnost puklinová nad propustností průlinovou. Zastižená hladina kolektoru A 

s negativní výtlačnou úrovní dosahovala přibližně 3,07 m pod terén tj. do úrovně 297,72 m n. m 

(1.6.2015). 

Chemizmus vody vrtu se 4240_04A liší od běžného chemizmu vod kolektoru A královédvorské 

synklinály mimořádně vysokou mineralizací (2 g/l), způsobenou především vysokou koncentrací iontů 

sodíku (428 mg/l), síranů (736 mg/l), hydrogenuhličitanu (558 mg/l). Anomálie je přičítána vlivu 

vlčkovického zlomu, podobně jako v případě vrtu 4240_01A Žireč, který se vyznačuje rovněž velmi 

vysokými (ve srovnání s vrtem 4240_04A polovičními) koncentracemi uvedených iontů. 

Podzemní vodu lze souhrnně charakterizovat jako slabě kyselou (pH 6,86), vysoce mineralizovanou 

(celková mineralizace 2030 mg/l), tvrdou (Ca + Mg 4,42 mmol/l), typu Na-(Ca)-SO4-HCO3. 

Vyhodnocení výsledků bylo provedeno dle vyhlášky č. 252/2004 Sb:  

- jakost vody z hlediska limitů pro pitnou vodu ovlivňují přirozeně zvýšené koncentrace 

některých rozpuštěných iontů či prvků, z nichž některé překračují příslušné mezní hodnoty 

- jako nadlimitní byly zaznamenány následující ukazatelé: konduktivita (250 mS/m; MH 125 

mS/m), sírany (736 mg/l; MH 250 mg/l), sodík (428 mg/l; MH 200 mg/l), arsen (0,043 mg/l; 
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NMH 0,010 mg/l), železo (2,17 mg/l; MH pro přirozený původ 0,5 mg/l) a mangan (0,16 mg/l; 

MH pro přirozený původ 0,1 mg/l) 

- na zvýšené úrovni byly ještě koncentrace chloridů (132 mg/l; MH pro přirozený původ 250 

mg/l); nad horní úrovní doporučeného intervalu hodnot byl zjištěn také vápník (117 mg/l; DH 

40 – 80 mg/l) a tvrdost vody (4,42 mmol/l; DH 2,0 – 3,5 mmol/l) 

- nebyly zjištěny známky antropogenního znečištění (koncentrace dusičnanů a fosforečnanů se 

pohybovaly pod mezemi stanovitelností) 

- koncentrace stanovovaných specifických organických látek (výběr PAU, výběr pesticidů) i 

speciálních ukazatelů (MBAS, huminové látky, uhlovodíky C10-C40, CN
-
, AOX) nepřekročily 

meze stanovitelností příslušných metod 

- ze stanovovaných prvků se naprostá většina pohybovala pod mezemi stanovitelností metod; 

výjimkou jsou výrazně zvýšené koncentrace železnatých iontů, manganu a arsenu (viz výše). 

Podzemní voda cenomanského kolektoru je podmíněně vhodná pro vodárenské využití. Pro 

zásobování obyvatel pitnou vodou by voda musela být upravována. Z hlediska limitů vyhlášky č. 

428/2001 Sb., lze vodu zařadit do kategorie A3. Důvodem je zvýšená přítomnost arsenu, konduktivita 

a sírany (viz výše). 

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

výstroji a hydrodynamické zkoušce. 
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4. CHARAKTERISTIKA RAJONU 

4.1. GEOLOGICKÁ STAVBA A CHARKTERISTIKA JEDNOTEK 

4.1.1. STRATIGRAFIE A LITOLOGIE 

Hydrogeologický rajon 4240 se nachází v sv. okrajové části české křídové pánve. Sedimenty náležejí 

labskému vývoji s převažujícím slínovcovým vývojem. Na S a SZ je křída omezena denudačně oproti 

starším jednotkám, zejm. karbonu a permu. Východní okraj rajonu (oproti dílčímu rajonu 4221) je 

veden konvenčně, podél toku Běluňky, jež je založen na předpokládané tektonické linii. Jižní 

ohraničení celku je vedeno podél zvičinské antiklinály (viz kap. 4.1.2. Strukturní stavba). 

 

PODLOŽÍ ČESKÉ KŘÍDOVÉ PÁNVE (KRYSTALINIKUM A PERMOKARBON) 

Reliéf podloží v HGR 4240 charakterizuje v jeho jižní části u Dvora Králové hluboká deprese 

krystalinika, tzv. královédvorská synklinála. Podloží křídových uloženin je tvořeno zejména 

krystalinikem a permokarbonskými horninami podkrkonošské pánve, pokračující sem od severu. 

Krystalinikum je obvykle tvořeno fylity, permokarbon potom klastickými sedimenty (aleuropelity, 

pískovce, arkózy a konglomeráty) a vulkanity, v některých oblastech s vrstvami tufitů a silicitů. Tyto 

horniny vyplňují také královédvorskou synklinálu. V reliktech u západního okraje zvičinské 

antiklinály vycházejí permokarbonské horniny i na povrch. 

Krystalinikum (fylity, břidlice a zelené břidlice) tvoří na západním okraji HGR 4240 mohutnou 

elevaci vycházející na povrch – oblast Zvíčiny, a také drobnější elevaci u Dvora Králové (Kuks) a na 

severu opět v oblasti Hajnice-Pilníkov. Krystalinikum v podloží křídy a permokarbonu se dle 

Skácelové a kol. (2009) vyskytuje kolem 200 m n. m. Směrem na sever, k tzv. pilníkovskému prahu 

stoupá až do výšek kolem 400 m n. m. V pozici zvičinské antiklinály, na kótě Zvičina, vychází 

dokonce na povrch a dosahuje výšky 671 m n. m. Z výchozů i z vrtů jsou známy pouze droby a fylity, 

řazené k orlicko-sněžnickému krystaliniku lugika. Povrch permokarbonu v podloží křídy se při 

jihovýchodním okraji rajonu pohybuje kolem 200–250 m n. m., směrem k severu stoupá až k 500 m n. 

m. (507,64 m n. m. ve vrtu P-16). Při sv. okraji (více ovšem převažuje v sousedním dílčím rajonu 

4221) se v podloží křídových hornin vyskytuje také bohdašínské souvrství triasu. Je tvořeno 

arkózovitými a kaolinitickými pískovci a na povrchu lemuje sv. okraj křídových uloženin (Vejlupek 

1987, 1990).  

Vzhledem k rozdílnému geologickému charakteru hornin tvořících přímé podloží křídových usazenin, 

a tím i jejich odlišnými hydrologickými vlastnostmi, bylo nutno rozsah různých petrografických typů 

podloží ověřit. V rámci tohoto projektu proto byly odvrtány 4 průzkumné geologické vrty skrze 

křídové usazeniny až do jejich podloží. Tím se ve vrtu 4240_02W Filířovice ukázalo, že podloží zde 

netvoří fylitické horniny jako je tomu jinde, ale jedná se polymiktní slepenece s prachovitou základní 

hmotou permského stáří. Ty, vzhledem ke svému charakteru, mohou měnit celkový bazální dosah 

zájmového kolektoru A. 

 



Rebilance zásob podzemních vod                                                         ID EIS 10051606-SFŽP 

29 

 

 

Obrázek 4-1 Geologická mapa 
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Překvapením bylo zjištění, že podložní horniny křídových usazenin ve vrtu 4240_01W Žireč Ves 

nejsou fylity, ale chlorit-muskovitický mylonit. Původní horninou byl pravděpodobně biotitický tonalit 

nebo granodiorit. Jedná se o mylonitizovanou, původně nejspíše intruzivní horninu, která se pozičně 

nachází jižně od výrazné magnetické anomálie v podloží podkrkonošské svrchnopaleozoické pánve a 

mohla by tedy spadat do bohemika. V případě vrtu 4240_04W Horní Vlčkovice byla velmi podobná 

hornina klasifikována již jako biotit-muskovitický fylit řazený k orlicko-sněžnickému krystaliniku 

lugika. 

 

 

Obrázek 4-2 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 



Rebilance zásob podzemních vod                                                         ID EIS 10051606-SFŽP 

31 

 

MEZOZOIKUM 

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 bélavé 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 

PERUCKO-KORYCANSKÉ SOUVRSTVÍ (cenoman střední-svrchní) 

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

terénu na který křídové sedimenty transgredují. Jihovýchodní omezení rozsahu cenomanu ovlivňuje 

tzv. holicko-novoměstská elevace (Čech a Valečka 1991), která se však nenachází na území rajonu, 

nýbrž jihovýchodně od něj, v rajonu 422. Celková mocnost perucko-korycanského souvrství klesá od 

západu k východu, a to z 55 m na 5 m při východním okraji rajonu. Minimální mocnosti cenomanu na 

východě rajonu potvrzuje i nový vrt 4240_04W Horní Vlčkovice, kde bylo navrtáno pouhých 8,2 m 

kolektoru A.  

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). Perucké vrstvy byly samostatně 

vymezeny pouze u vrtů 4240_03W (Dvůr Králové n. L.) a 4240_02W (Filířovice), avšak nepřesáhli 

mocnost 9,6 m. V případě vrtu 4240_01W (Žireč Ves) by mohly perucké vrstvy dosahovat až 12 m. 

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. Celková mocnost korycanských vrstev je 15–35 m.  

Obecně lze prostředí ukládání cenomanských pískovců až konglomerátů střídajících se s uhelnými 

prachovci, jílovci, popř. jílovitým uhlím, jako prostředí říční až estuarijní s maršemi a přílivo-

odlivovými kanály (Uličný a kol. 2009). Poté došlo k dalšímu zdvihu hladiny a k zaplavení již celé 

plochy HGR mělkým mořem a k sedimentaci šikmo zvrstvených střednozrnných pískovců. Po 

významném relativním vzestupu mořské hladiny, kterou provázelo zjemnění ukládaných hornin do 

prachovců až jílovitých, bioturbovaných glaukonitických pískovců, následuje zhrubnutí celého 

nadložního sledu 
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Obrázek 4-3 Izoliniová mapa povrchu kolektoru A 

na území HGR 4240 s vyznačením jeho povrchových výchozů a vybraných použitých vrtů.. 
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Z hydrogeologického hlediska by mohl mít vliv na kvalitu vod v kolektoru A téměř 7 m uhelných 

jílovců, nově zjištěných ve vrtu 4240_03W. V uhelných jílovcích, které vznikaly v prostředí marší na 

okraji estuarií, je totiž hojný výskyt pyritu a tudíž i jeho oxidačních produktů. Tato facie poměrně 

rychle vykliňuje, jak ukazuje korelace se starším vrtem K-1 ve Dvoře Králové vzdáleném cca 300 m. 

 

BĚLOHORSKÉ SOUVRSTVÍ (turon spodní-střední) 

Následuje bělohorské souvrství, které je však v rajonu vyvinuto ve velmi omezené míře a funguje 

v podstatě jako izolátor v nadloží kolektoru A. Ve své 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 a jejich 

mocnost zde klesá obvykle pod 10 m. Tato facie se chová jako kolektor, ovšem k tomu dochází v 

sousedním rajonu 422, nikoli zde. Podle literárních zdrojů (Herčík a kol. 1999) se celková mocnost 

souvrství i s přilehlým rajonem 4221 pohybuje mezi 45 a 75 m, ovšem na území rajonu 4240 dosahuje 

mocnosti výrazně nižší. Souvrství bylo kompletně provrtáno novým vrtem hloubeným v rámci tohoto 

projektu (vrt 4240_01W Žireč Ves), který stanovil minimální mocnost bělohorského souvrství na 38 

m. Maximální mocnost bělohorského souvrství však byla nově navrtána ve vrtu 4240_04W Horní 

Vlčkovice, kde dosahuje 50,6 m (není však úplná, neboť svrchní část je erodována). To vše je 

v souladu s literárními prameny (Herčík a kol. 1999). Vývoj souvrství je zde téměř výhradně ve 

vápnitých prachovcích, velmi pevných, tvořících přímé nadloží kolektoru A.  

Mírně odlišný je rovněž vývoj bělohorského souvrství ve vrtu 4240_04W. To je zde vyvinuto jako 

slínovce a prachovce s plynulými přechody. Prachovce jsou silně vápnité. Zvýšené obohacení 

karbonátem v tomto typu sedimentu může být spojeno s migrací karbonátových roztoků podél 

východozápadní poruchy, tzv. vlčkovického zlomu; viz Příloha 4-2 v profilu KZ4) v jejímž 

východním pokračování je vrt situován. 

Zajímavým zjištěním vycházejícím z nového vrtu 4240_03W Dvůr Králové n. L. je fakt, že 

bělohorské souvrství může být velmi silně rozpukáno a pukliny nemusí být vždy plně vyhojeny 

druhotným kalcitem. Tím se horniny, jinak fungující jako izolátor ve stropu kolektoru A, stávají 

významnou komunikační cestou spodní vody. Podrobnosti o puklinovém systému jsou popsány v dílčí 

závěrečné zprávě vrtu (Čáp a kol. 2015c).  

 

JIZERSKÉ SOUVRSTVÍ (turon střední-svrchní) 

Stejným vrtem byl rovněž potvrzen rozsah nadložního souvrství jizerského, které tvoří erozivní 

relikty a v okolí Choustníkova Hradiště v jv. části rajonu byly již dříve známy (Vejlupek 1987). 

Souvrství je vyvinuto velice jednotvárně v podobě facie vápnitých jílovců až slínovců, zčásti 

prachovitých (až slínitých prachovců) a místy přecházejících až do jílovitých vápenců (Herčík a kol. 

1999, Vejlupek 1987). Díky vrtu 4240_01W jsou zde nově identifikovány také konkrecionální 

kalcifikace a pozvolný přechod do podloží přibýváním prachovité složky a biodetritu. Souvrství se zde 

chová plně jako izolátor. 

 

NADLOŽÍ KŘÍDOVÝCH ULOŽENIN (TERCIÉR A KVARTÉR) 

V nadloží křídových sedimentů se již nachází pouze kvartér. Převažují zejména deluviální uloženiny, 

naváté písky a spraše a říční štěrky. Z hydrogeologického hlediska však nemají v tomto rajonu valného 

významu. V HGR 4240 je vodárensky významný pouze kolektor (označovaný A) vyvinutý v perucko-
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korycanském souvrství (cenoman). Podzemní voda je za přirozených podmínek drénována přes 

sedimenty turonu do kvartéru a údolní nivy Labe. 

Terciér v tomto rajonu netvoří platformní jednotku, která by vytvářela nadloží zájmových křídových 

hornin, avšak zajímavá jsou zjištění ohledně terciérního vulkanismu. Ve starších vrtech u Bílé 

Třemešné byly hojně zachyceny terciérní vulkanity, což nově hloubený vrt 4240_02W Filířovice 

potvrdil. Vulkanity jsou zde pravděpodobně v podobě přívodních drah, v navrtaných nepravých 

mocnostech až téměř 3 m (Čáp a kol. 2015d). Podstatné zjištění je, že vulkanity jsou zde silně 

zjílovatěné a v případě rozsáhlejších deskovitých těles potom mohou působit jako významné bariéry 

usměrňující pohyb podzemní vody. 

 

4.1.2. STRUKTURNÍ STAVBA 

Území rajonu je strukturně poměrně jednoduché. Při jižním a jihozápadním okraji rajonu je vyvinuta 

asymetrická vrásová struktura označovaná jako zvičinská antiklinála, jejíž osa má generelně směr 

přibližně SZ-JV. Severně od osy antiklinály probíhá paralelně královédvorská „synklinála“.  

Zvičinská antiklinála má ve skutečnosti obloukovitý průběh a ze směru SZ-JV se východním směrem 

pozvolna mění na JZ-SV. Má asymetrický tvar se strmějším severním ramenem, které je dislokováno 

zvičinským zlomem (jeho východní pokračování je označováno jako kašovský a vlčkovický zlom). 

Dislokování strmějších ramen antiklinál je poměrně běžným jevem v celém bilančním celku 9 (Herčík 

a kol. 1999). 

Královédvorská synklinála (brachysynklinála) je vyvinuta severně od zvičinské antiklinály a má 

rovněž asymetrický charakter. V tomto případě je mírnějším ramenem struktury to severní (Herčík a 

kol. 1999). 

Nejvýznamnější tektonickou linií v HGR 4240, a v podstatě jedinou zlomovou strukturou regionálního 

významu, je zvičinský zlom – porucha SZ-JV směru probíhající při jihozápadním okraji rajonu a 

s celkovým skokem až 280 m. Další zlomy, směru SZ-JV, spíše podružné s výškou skoku max. 20 m, 

jsou mapovány v sv. části rajonu (S. Čech, nepubl. data). Vzhledem k malé rozloze HGR 4240 byly 

v rámci projektu „Rebilance“ konstruovány celkem dva nové řezy, jeden sv. a jeden sz. směru (obr. 4-

4). Hlavním rysem postsedimentárního tektonického porušení HGR 4240 je úklon desky homoklinální 

povahy směrem k JJZ, ke zvičinskému zlomu, při samotném zlomu doprovázený deformací 

pravděpodobně typu přízlomového vleku (Obrázek 4-5, 4-6). U zvičinského zlomu je díky 

postsedimentárnímu poklesu zachováno nejvíce stratigrafického záznamu. Nově vyhloubený vrt 

4240_01W (Žireč Ves) se tak stal spolu se starším vrtem V-16 jedním z nejkompletnějších křídových 

profilů v rámci HGR 4240. Řez 4240_SZ_1 (Obrázek 4-6) je ve své trase několikrát zalomen, se 

snahou zachytit co nejvíce vrtů s karotážními daty. Celá monoklinála je ukloněna k JJZ. Směrem k 

severu naopak díky výzdvihu okraje desky je značná část vrstevního sledu erodována, až na samotné 

permské podloží. V této oblasti zcela chybí turon i značná část cenomanu, což značně ztěžuje korelaci 

vrstev a vymezení jednotek, které je u severního okraje dosti nejisté. 

Z pohledu nově konstruovaných strukturních geologických řezů vytvořených v rámci projektu týmem 

Uličného a kol. (2015) lze interpretovat asymetrickou strukturu HGR 4240 jako výsledek 

přízlomového vleku. Na rozdíl od Valečky a kol. (in Herčík a kol. 1999) tak asymetrická struktura 

není primárně považována za synklinálu, i když v její stavbě existují nesporné ohybové struktury při 

zvičinském zlomu. Tyto ohybové struktury jsou tedy považovány za přízlomový vlek, resp. projev 

nuceného vrásnění nadložního komplexu vyvolaného oživením struktury zvičinského zlomu v podloží. 
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Oživení mohlo mít i zčásti přesmykový charakter, vzhledem ke směru zvičinského zlomu shodnému 

se směrem značné části lužické zlomové zóny, a tedy k možnosti vývoje přesmykové geometrie v 

počáteční fázi paleocénní inverze české křídové pánve. 

 
 

 

Obrázek 4-4 Linie vedení geologických řezů 

 

Z hlediska nově provedených geofyzikálních měření (shrnutých ve zprávách Levé a kol. 2015a,b) byl 

vymezen rozsah a mocnost kolektoru A, který je ve vertikálním směru omezen podložním 

krystalinikem a nadložním bělohorským souvrstvím. Dále zde byl lokalizován průběh zvičinského a 

vlčkovického zlomu a na severovýchodě zlomy Drahyně a Běluňky. Nalezený průběh a charakter 

těchto tektonických poruch významně ovlivnil pohled na dosud předpokládanou hydrogeologickou 

strukturu královodvorské synklinály a proudění podzemních vod.  

Podle těchto měření se zvičinský zlom projevil jako systém několika tektonických poruch spojených s 

postupnými poklesy severnějších bloků oproti jižním. Obdobnou strukturu vykazuje i zlomový systém 

interpretovaný v jihovýchodním pokračování, vertikální posuny však zde nedosahují takového 

rozsahu. Vlčkovický zlom se projevuje jako pseudosymetrická poklesová struktura – „příkopová 

propadlina“ s celkovým skokem v reliéfu podloží o 30 až 50 m. Dále k východu byl interpretován 

tento zlom 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 této zdánlivé disproporci je předpoklad, 

že zde existuje na povrchu dosud nevymapovaná příčná tektonika ve směru cca SZ-JV. 

 





 

 
Obrázek 4-6 Geologické řezy rajonem 4240. Profil SV_1 (příčný) a SZ_1 (podélný), linie vedení řezů viz obr. 4-4 v textu. Převzato z Uličný a kol. (2015), upraveno 



 

 

Obrázek 4-7 Geofyzikální řezy rajonem 4240. Interpretační modely vertikálního elektrického sondování (VES). Profil KZ 4 (přibližně severojižní orientace napříč pánevní strukturou rajonu 4240). Patrná zlomová struktura interpretovaná jako potencionální 

pokračování vlčkovického zlomu. Převzato z Levá a kol. (2015b), upraveno 
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4.2. HYDROLOGIE (SRÁŽKO – ODTOKOVÝ VZTAH) 

 

Hydrogeologický rajon náleží dílčímu mezipovodí Labe vymezeného dvěma vodoměrnými stanicemi 

ve správě Českého hydrometeorologického ústavu Debrné a Kuks. Vodní tok Labe je páteřním tokem 

vodopisné sítě v HGR.  Plocha hydrogeologického rajonu je 145,3 km
2
. Průměrná nadmořská výška 

HGR je 405 m n. m. Klimaticky patří území rajonu 4240 do oblasti mírně teplé, mírně suché, ve 

vyšších polohách až mírně vlhké, s průměrnými ročními teplotami vzduchu okolo 6 - 8oC a 

srážkovými úhrny od 600 do 800 mm. Dlouhodobé průměrné roční teploty vzduchu jsou ve výšce do 

400 m n.m. nad 7°C, nad 500 m kolem 6°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 

Bílá Třemešná 646 7,2 °C 332 1931-60 

Mostek 770  440 1931-60 

Bílá Třemešná - přehrada: nejnižší průměrné srážky jsou zaznamenávány v březnu - 33 mm, maximální v červenci - 88 mm 

 

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

Pro stanovení srážko-odtokových vztahů HGR 4240 byla převzata archivní data o srážkách a odtocích.  

 

Proměnlivost srážek na ploše HGR 4240 

 

Obrázek 4-7 Výškopis [m n. m.].      Obrázek 4-8 Rozložení srážek v rajonu 4240  

 [mm/rok]. 

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

srážkové úhrny.  

 

Tabulka 4-2 Vývoj srážkových úhrnů 

období 1961-1980 1981-2010 2001-2010 
[mm] [mm] dif.[-] [mm] dif.[-] 

.HGR 738.12 751.43 1.02 750.22 1.00 
mezipovodí Labe (Kuks) 714.30 723.59 1.01 719.77 0.99 
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Tabulka 4-3 Vývoj teploty 

období 1961-1980 1981-2010 2001-2010 
[°C] [°C] dif.[-] [°C] dif.[-] 

.HGR 6.97 7.81 0.84 8.12 0.31 
mezipovodí Labe (Kuks) 7.08 7.92 0.84 8.21 0.29 

 

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 4240 roste. 

Srážkové úhrny na HGR 4240: Nebyl indikován statisticky významný trend. 

Teplota na HGR 4240: Byl indikován statisticky významný trend s gradientem 0.03°C za rok s 

počátkem v roce 1963. 

Osou královédvorské synklinály protéká Labe v úseku od Debrného po Kuks. Jeho levostrannými 

přítoky jsou Černý potok, Debrnský potok, Hartský potok, Kocbeřský potok, Vlčkovický potok a 

Drahyně. Pravostrannými přítoky Labe na území HGR 4240 jsou Borecký potok, Brusnický potok, 

Netřeba a Žireckopodstráňský potok. 

Labe má průměrný průtok na vodočtu Les Království 8,2 m
3
/s, specifický odtok činí 15,42 l/s.km

2 
, v 

Jaroměři 21,9 m
3
.s

-1
, specifický odtok 11,93 l/s.km

2
. Královédvorskou synklinálu však lépe 

charakterizují specifické odtoky povrchové vody menších toků: Hartský potok při ústí do Labe pod 

Dvorem Králové 0,13 m
3
/s, specifický odtok 6,02 l/s.km

2
; Drahyně 0,15 m

3
/s, specifický odtok 5,4 

l/s.km
2
.  

Nejvýznamnější vodní plochu představuje nádrž Les Království na Labi 4,5 km severně od Dvora 

Králové. Vodní plocha měří 62 ha, hloubka 30,25 m, stálý vodní objem 0,99 mil. m
3
, zásovní objem 

2,47 mil. m
3
, celkový objem 9,17 mil m

3
. Délka vzdutí je 7,6 km, hladina 325,25 m n.m. Zachycena 

zděnou tížní hrází vysokou 41 m, délka v koruně 224 m. Stavba ukončena r. 1919, využita pro 

energetiku a ochranu před povodněmi, vodní elektrárna z roku 1923 (Vlček a kol. 1984). 

Většinu plochy HGR 4240 tvoří mezipovodí Labe mezi vodoměrnými stanicemi Království (0060) a 

Kuks (0070). Hranice mezipovodí zhruba odpovídají hranicím HGR 4240. Průtok v Království je 

dlouhodobě pozorován vodoměrnou stanicí ČHMÚ. Pozorování průtoku vodoměrnou stanicí ČHMÚ v 

Kuksu skončilo v roce 1985. K dispozici byla tedy řada pozorování 1964-1985.Poloha mezipovodí v 

je znázorněna na obr. 4-9, základní charakteristiky obsahuje tabulka 4-4. 

 

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

ID  DBC ANALOG P [mm] Qa 

[m3/s] 

NV  

[m n. m.] 

A 

[km2] 

IA 

[km2] 

KALIB 

4240m00 

70-0060 

mezipov odí Labe (Kuks) 0070- 

0060 

 733.89 1.199 395.90 117.79 102.70 1964- 

1985 
HGR HGR - TRANS 749.53 - 405.48 145.32 145.32 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 
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Obrázek 4-9 Lokalizace zájmové oblasti s polohou relevantních vodoměrných stanic VÚV a ČHMÚ 

 

Pro oblast výchozů křídových hornin bělohorského souvrství i permokarbonu podkrkonošské pánve 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 kapitoly 3 a 4.4. Příronové a ztátové úseky toků – viz kap. 5 

Koncepční model. 

 

VÝBĚR HYDROLOGICKÝCH DAT PRO VÝPOČET PŘÍRODNÍCH ZDROJŮ KLASICKÝMI 

METODAMI 

Pro výpočet přírodních zdrojů hydrologickými metodami byly využity základní morfometrické 

charakteristiky povodí (plocha a nadmořská výška), základní klimatologické charakteristiky v území 

(ovzdušné srážky a teploty vzduchu), hydrologické časové řady denních průtoků z referenčních 

vodoměrných stanic Labe – Debrné  a Labe – Kuks za období 1964 až 1985 a výsledkový soubor 

přímých hydrometrických měření uskutečněných jak v uplynulých desetiletích, tak v rámci úkolu 

rebilance. 

Nedostatkem pro zpracování časových řad průtoků v obou hraničních vodoměrných stanicích je 

přítomnost údolní vodní nádrže Království přibližně v polovině trasy mezi oběma shora uvedenými 

vodoměrnými stanicemi. Vlivem řízené manipulace s vodou v této nádrži jsou nízké průtoky v úseku 

pod ní dlouhodobě navyšovány. 
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Z hydrologických řad denních průtoků v obou referenčních vodoměrných stanicích byly vypočteny 

časové řady průměrných měsíčních průtoků a minimálních denních průtoků v měsíci pro jimi 

vymezené mezipovodí za shora uvedené období. Obě průtokové řady byly dvěma nezávislými 

metodami statisticky zpracovány pro výpočet základního odtoku. Nedostatkem společných 

průtokových řad pro obě shora uvedené vodoměrné stanice je to, že končí již v roce 1985 a nejsou tedy 

aktuální. Ze souboru přímých hydrometrických měření byla vybrána měření uskutečněná v pásmu 

odtokových zabezpečeností Q250d až Q364d. 

 

Základní odtok z území tvoří přibližně 15 % až 20 % průměrných ovzdušných srážek. Výtokové 

čáry průtoků při tání sněhu nebo po vydatných deštích mají klasický tvar exponenciálních křivek pro 

základ funkce a < 1 s limitem specifického odtoku blížícím se hodnotám v pásmu 0,5 l/s.km
2 

až 1,0 

l/s.km
2
 na území HGR. Nejvyšší přirozený drenážní projev má vodní tok Labe a nejnižší přirozený 

drenážní projev mají malé vodní toky odvodňující mělká erozní údolí. 

 

Tvorba zdrojů podzemních vod je významnější při dotaci vody z tající sněhové pokrývky. Čím je 

vrstva sněhové pokrývky na území HGR vyšší a čím je doba tání delší, tím více vod infiltruje do 

půdních vrstev horninového prostředí a následně do vyvinutých kolektorů podzemních vod. 

 

V hydrologickém modelu BILAN byl základní odtok vyčleněn metodou klouzavých minim 

průměrných měsíčních průtoků (tzv. Eckhardtův filtr) pro dílčí mezipovodí Labe od vodoměrné 

stanice VD Království po vodoměrnou stanici Kuks. Výchozí pozorovaná průtoková řada byla 

převzata pro období 1964 až 1985 jako jediné společně monitorované období obou stanic. Přepočet 

výsledků z plochy referenčního povodí na plochu HGR byl uskutečněn podle stochastického vztahu 

přímé úměry mezi nadmořskou výškou území a odtokem vody z něho. Jedná se o modifikovaný 

srážkoodtokový vztah, který je popsán v Kap. 6: Hydrologické modely. 

 

V hydrologickém bilančním výpočtu byl základní odtok stanoven modifikovanou metodou KILLE, 

vyjádřenou v podobě aproximační křivky překročení minimálních denních průtoků v měsíci pro 

mezipovodí Labe od Debrného po Kuks rovněž za období 1964 až 1985. Přepočet z plochy povodí na 

území HGR byl učiněn na základě korelačního vztahu mezi účelovými hydrologickými profily 

Brusnický potok – Horní Brusnice a Brusnický potok – ústí. Korelační vztah vyjadřující odlišnosti 

v odvodnění přebytků podzemních vod do vodopisné sítě v HGR 4240 a v sousedním HGR 5150, 

který reprezentuje 15 % plochy dílčího mezipovodí. Korelační vztah byl sestaven na základě 

výsledkového souboru časově shodných přímých měření průtoků v obou profilech v devadesátých 

letech minulého století a později v letech 2013 a 2014 v rámci projektu. 

 

MĚŘENÍ POSTUPNÝCH PROFILOVÝCH PRŮTOKŮ VE VODOPISNÉ SÍTI 

Pro identifikaci významnějších příronových úseků a úseků s poklesem průtoků byly zrekapitulovány 

výsledky některých dřívějších hydrologických měření metodou postupných profilových průtoků (PPP) 

ve vodopisné síti hydrogeologického rajonu. Soubor výsledků byl rozšířen o nová aktuální měření 

uskutečněná v letech 2013 a 2014 shodnou metodou. Dřívější i nová aktuální měření byla uskutečněna 

L. Vlčkem v období 1993 až 2014.  
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V rámci dřívějších hydrogeologických průzkumů regionálního i lokálního charakteru byly proměřeny 

podélné průtokové profily na Labi a na větším počtu jejich menších přítoků. Z většího počtu 

uskutečněných měření byla vybrána ta, která jsou pro hydrometrované vodní toky referenční, t. j. 

reflektují ustálený nebo kvaziustálený odtokový režim na delším úseku vodního toku při vyšších a 

vysokých odtokových zabezpečenostech. S využitím charakteristických M-denních průtoků 

v hydrologických stanicích Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) byly následně tyto 

měřené průtoky v účelových profilech PPP převedeny na jednotnou odtokovou zabezpečenost Q290d, 

která přibližně odpovídá 70procentní zabezpečenosti základního odtoku QZ70%. Tento přepočet je 

uveden v dílčí zprávě úkolu za rok 2013, v aktivitě 3 (Smutek a kol. 2013). 

Cílem aktuálních měření průtoků uskutečněných v rámci projektu bylo získat podklady pro porovnání 

příronů podzemních vod a poklesů průtoků ve vodopisné síti zejména s ohledem na registrovaný 

pokles odběrů podzemních vod v území a na vyvolaný vzestup hladin těchto vod. Změna využití 

území nebyla v uplynulém dvacetiletí v území natolik významná, aby základní odtok z území 

výrazněji ovlivnila. Úkolem bylo dále upřesnit informaci o prostorovém režimu hydraulické vazby 

mezi vodopisnou sítí a svrchním kolektorem podzemních vod. Zvolené hydrometrické profily pro 

charakterizování základního odtoku z území sestavené podle archivních údajů jsou rozmístěny vcelku 

rovnoměrně a reprezentativně po celé vodopisné síti HGR 4240. Proto byly v daném případě rozsah a 

umístění těchto hydrometrických profilů zachovány. Hydrologický průzkum provedla, 

zdokumentovala a vyhodnotila firma Vodní zdroje Chrudim, spol. s. r. o. 

Měření byla uskutečněna v srpnu 2013 a v září 2014 metodou rychlostního pole s využitím 

elektroindukčního hydrometrického přístroje NAUTILUS 2000. Proměřeno bylo dvakrát 32 profilů ve 

vodopisné síti na území HGR. Odtok povrchových vod z území byl v dny měření na přítocích Labe 

ustálený a měřené průtoky nebyly ovlivněny žádným druhem okamžité lidské činnosti. Průtoky na 

Labi byly nad vodní nádrží Království i pod ní slabě rozkolísané s tím, že průtoky pod hrází byly 

vlivem manipulace zřetelně vyšší než nad okrajem vzdutí.  Měřené průtoky náležely podle referenční 

hydrologické stanice ve správě ČHMÚ Labe – Království pásmu odtokových zabezpečeností 

v rozmezí Q290d a Q330d. Pro účel rebilance zásob podzemních vod tak byly dobře interpretovatelné. 

Výsledky měření upřesnily a umožnily aktualizovat informaci o prostorovém režimu odvodnění 

přebytků podzemních vod v území i naopak o břehové infiltraci povrchových vod do vod podzemních. 

Nejvýznamnější přírony podzemních vod byly dříve i nyní zjištěny na Labi v úseku od Dvora 

Králové nad Labem po Brod v ř. km 306,70 až ř. km 299,95. Zde byly v oboru Q290d v úseku 

délky 6,8 km opakovaně ověřeny přírony podzemních vod v množství okolo 220 l/s. Nižší přírony 

podzemních vod byly ověřeny na dolním úseku Drahyně od Vlčkovic po ústí v množství 30 l/s a 

na Kocbeřském potoce u Choustníkova Hradiště ve shodném množství. Ztrátové úseky nejsou ve 

vodopisné síti hydrogeologického rajonu významné.  

Množství příronů podzemních vod odvodňujících se do vodopisné sítě je v průběhu roku významně 

rozkolísané s tím, že ve vlhkých obdobích je několikanásobně vyšší než ve velmi suchých obdobích, 

kdy jsou tyto přírony nízké až velmi nízké. 
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Obrázek 4-10 Základní odtok při zabezpečení 50 %. 

 

V RÁMCI PROJEKTU BYLA ZŘÍZENA NÁSLEDUJÍCÍ POZOROVÁNÍ: 

 A-9 (4240) Hartský potok (Dvůr Králové nad Labem) 

 A-10 (4240) Drahyně (Vlčkovice v Podkrkonoší) 

Vzhledem k tomu, že vodoměrná stanice 0070 Kuks byla zrušena, nelze v současné době posuzovat 

odtokové poměry v HGR 4240 podle odpovídajícího mezipovodí. V této situaci bylo účelné získat 

potřebné informace z měření na povodích, která leží převážně uvnitř posuzovaného HGR 4240. 

 

MĚŘENÍ HLADIN PODZEMNÍCH VOD V NOVÝCH 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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Z důvodu časové prodlevy realizace monitorovacích vrtů byly v blízkém okolí vytipovány vrty K-1 

(Lužánky), HV-1 (HZS) a V-16 (koupaliště), které jsou reprezentativní pro monitorování režimu 

cenomanské zvodně. Na vrty byly osazeny dataloggery již v únoru 2014, získaná data byla využita pro 

hodnocení režimu kolektoru A v HGR Královédvorská synklinála. Na obrázku 4-13 je uvedeno 

grafické vyhodnocení vývoje úrovně hladiny podzemní vody tří monitorovaných vrtů. 

 

Obrázek 4-11 Graf režimního měření hladin podzemní vody  

. 
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4.3. HYDROGEOLOGIE  

 

Královédvorská synklinála (brachysynklinála) je nesymetrická struktura, s příkřejším sklonem jižního 

křídla (okolo 16); maximální hodnota 30 byla zjištěna ve vleku zvičinského zlomu. Severní křídlo 

má mírnější sklon, 4 – 8, ve východní části 2 – 7. Královédvorská synklinála je tvořena 

sedimentárními horninami severovýchodního okraje české křídové pánve. Má eliptický tvar, protáhlý 

ve směru SZ – JV. Severní omezení vůči podkrkonošskému permokarbonu je transgresivní, 

jihozápadní hranice je dána průběhem zvičínské antiklinály. Na jihovýchodě je struktura omezena 

vlčkovickým zlomem a na východě hydrogeologickou rozvodnicí, sledující na západní straně údolí 

Běluňky. Zvičinská antiklinála podmiňuje samostatnost zvodnění křídových sedimentů 

královédvorské synklinály vůči miletínské synklinále, obdobnou funkci má vlčkovický zlom spolu 

s východním pokračováním zvičínské antiklinály vůči jaroměřské oblasti. Celková plošná rozloha 

HGR činí 145 km
2
. 

Hydrogeologická rozvodnice mezi královédvorskou a miletínskou synklinálou sleduje orografickou 

rozvodnici probíhající po hřibojedském hřbetu. Hydrogeologický rajon 4240 plošně zahrnuje i území 

strmého jižního křídla synklinály, tj. pruh mezi zvičinským a vlčkovickým zlomem až po 

hydrogeologickou rozvodnicí, procházející po hřibojedském hřbetu. Propustné cenomanské horniny 

jsou uzavřeny podložními relativně nepropustnými fylity a nadložními turonskými slínitými prachovci 

až slínovci. 

Nejstarším horninovým komplexem v zájmovém území jsou fylity, kvarcity, metamorfované droby, 

vystupující na povrch v jz. a j. části rajonu na Zvíčinské antiklinále, kde území rajonu dosahuje 

nejvyšší nadmořské výšky 671 m n.m. Krystalinikum (představující hydrogeologický masiv) je na 

severu a západu rajonu překryto sedimenty permokarbonu, které jsou charakteristické nepravidelným 

střídáním kolektorů a izolátorů; vystupují na povrch je na nepatrném území na západě v okolí Mostku 

a H.Brusnice (kumburské souvrství). Triasové pískovce se vyskytují v nadloží permokarbonu 

v severovýchodní okrajové části rajonu. Křídové sedimenty překrývají naprostou většinu území 

(nejvyšší nadmořské výšky dosahuje vrch Závora 546 m n.m. a Liščí hora 609 m n.m. na severu 

rajonu, na jihu Dehtovská hora 525 m n.m.; jejich podloží představuje převážně permokarbon, v menší 

míře též krystalinikum a trias) a jsou překryty v menším rozsahu též sedimenty kvartéru 

Na severu a severozápadě je křída rajonu omezena denudačně oproti starším jednotkám, zejména 

karbonu a permu. Východní okraj rajonu oproti dílčímu rajonu 4221 je veden konvenčně po západní 

hydrologické rozvodnici Běluňky, jež je založena na předpokládané tektonické linii. Jižní ohraničení 

rajonu je vedeno po hydrologické rozvodnici, která prochází přibližně v ose zvičinské antiklinály. Na 

jihovýchodě je rajon vymezen vlčkovickým zlomem. 

Sedimentární horniny cenomanu se dělí na sladkovodní (perucké souvrství) a mořské (korycanskské 

souvrství), maximální mocnost peruckých vrstev nepřesahuje 15 m (Herčík a kol. 1999),  

Maximální mocnost korycanského souvrství byla zjištěna v severozápadní části synklinály 49,3 m, 

východně od linie Vítězná – Choustníkovo Hradiště výrazně klesá až na 10 m. V severním křídle 

synklinály, kde pískovce cenomanu vystupují k povrchu terénu, je mocnost cenomanu závislá na 

konfiguraci terénu; v nejvýše položeném území (Starobucké Debrné – Podhart – Zboží) dosahuje až 

kolem 50 m, v údolích potoků klesá až na cca 10 m. Ve východní části rajonu se perucké vrstvy 

nevyskytují, klesá také od severu k jihu, minimální mocnost byla zjištěna v jihovýchodní části rajonu 

3,6 m. 
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Dvoukolektorový systém, obvyklý pro křídovou pánev, v rajonu 4240 není vyvinut. Bělohorského 

souvrství (spodní turon) a jizerské souvrství (střední turon) nemají kolektorské vlastnosti, 

komplexnější údaje o jejich charakteru, vývoji a vazbách na kolektor cenomanský chybí. V zájmové 

oblasti převládá labská slínitá facie, a nejsou proto vytvořeny podmínky pro oddělený oběh 

podzemních vod. V hodnoceném rajonu bělohorské souvrství spodního turonu samostatný kolektor 

netvoří, naopak je v ploše rajonu považováno spolu s jizerským souvrstvím (střední turonu) za 

nadložní izolátor. Z hydrogeologického hlediska je významný pouze kolektor A, vázaný na pískovce 

perucko-korycanského souvrství (cenoman). V severovýchodní části rajonu je ke kolektoru 

přiřazeno bohdašínské souvrství triasového stáří. Bilančně je ke kolektoru A připojen kolektor mělké 

zóny připovrchového rozvolnění puklin přilehlých hydrologických povodí, tvořených permskými 

horninami na severu rajonu a krystalinikem na jihozápadě rajonu. 

 

 

Obrázek 4-12 Příčný profil synklinálou se zákresem zvičinské poruchy (Vavřínová 1970) 
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Obrázek 4-13 Příčný profil synklinálou se zákresem vlčkovického zlomu (Vavřínová 1970) 

 

Z hydrogeologického hlediska je královédvorská synklinála takřka dokonale uzavřená struktura. 

Spodní nepropustné podloží pánve tvoří permokarbonské sedimenty, případně krystalinikum. 

Královédvorskou synklinálu lze charakterizovat jako uzavřenou artéskou pánev mezi Zvíčinskou 

antiklinálou a severním okrajem výskytu křídy. Kolektor A má výrazně brachysynklinlinální uložení 

s nejhlubším místem jižně od Dvora Králové. 

 

Tabulka 4-5 Vztah litostratigrafie a hydrogeologického charakteru rajonu 4240 Královédvorská synklinála 

litostratigrafie stáří litologie charakter hydrogeologického prostředí 

Fluviální sedimenty KVARTÉR 

NEOGEN 

štěrkopísky kolektory Qh, Qp 

Jizerské souvrství  T střední slínovce, slinité prachovce izolátor 

 U   

Bělohorské souvrství  R 

O 

 slínovce, písčité slínovce, 

spongilitické, vápnité prachovce 

 nevýznamný puklinový 

kolektor B 

 N spodní slínovce izolátor  B/A 

Perucko-korycanské 

souvrství  

CENOMAN převážně pískovce  

průlinovo-puklinový kolektor A  

Bohdašínské souvrství TRIAS převážně pískovce 

permokarbon, krystalinikum  podložní izolátor 

 

Údaje o transmisivitě (T) a propustnosti (koeficient filtrace / hydraulické vodivosti - k) jsou převážně 

odhadnuty podle indexů transmisivity (průtočnosti) Y a indexů propustnosti Z. Statistické parametry 
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(průměr, směrodatná odchylka) jsou spočteny z indexů Y a Z. Slovní označení velikosti transmisivity 

(např. nízká) odpovídá klasifikaci hornin podle transmisivity (Krásný 1986). V archívu ČGS (v 

GDBasi) je k roku 2013 cca 140 vrtů s hydrogeologickými údaji v rajonu 4240, jejich souhrnné 

výsledky hydraulických parametrů (po revizi) přináší tabulka 4-6. 

 

Tabulka 4-6 Celkový přehled indexů transmisivit Y ve vrtech archivovaných v ČGS k roku 2013 

stratig. 

 index 

 Y 

min.  

Y 

max. 

Y 

prům. 

Y 

medián 

Směrodatná 

 odchylka 

počet označení velikosti 

 transmisivity 
Qh+Qp Kvartér  4,4 6,31 5,13 5,09 0,406 23 střední 
Kj  Jizerské souvrství 3,68 5,64 4,77 4,87  4 nízká (-střední) 
Kb Bělohorské souvrství + 

 turon nerozlišený 

3,97 5,33 4,85 4,93 0,37 12 nízká (-střední) 

Kpk Kolektor A 3,16 6,73 5,19 5,12 0,708 64 střední 
T Trias (+ kol.A) 3,34     1 velmi nízká 
PC Permokarbon 3,68 5,57 4,6 4,49 0,369 11 nízká 
 krystalinikum 3,17 4,51 4,00 4,33  3 (velmi) nízká 

 

Krystalinikum tvoří hydrogeologický masív, kde lze živý oběh očekávat v připovrchové zóně 

rozvolnění a rozpukání. Horniny krystalinika tvoří severní svah Zvičiny a jsou zastoupeny především 

chloriticko-sericitickými fylity; pokračuji zčásti i pod křídovým útvarem. Zvýšenou propustnost 

možno očekávat na poruchových zónách. Jsou posuzovány jako horniny omezeně propustné, s 

mělkým oběhem vody výlučně s puklinovým zvodněním. Pukliny a trhliny se rychle s hloubkou 

spínají a dochází prakticky k jejich vodotěsnému sepnutí. Fylity v podloží křídy jsou prakticky 

nepropustné. Krystalinikum tvoří relativně nepropustné podloží permokarbonu a křídy, kde bývá 

fosilně zvětralé (2-6 m vybělený horizont, sideritizace, červeně zvětralé Vavřínová 1975), fosilně 

kaolinity zvětralé fylity jsou prakticky nepropustné. Vrt na Zvíčině měl specifickou vydatnost 0,01 

l/s.m (Vavřínová 1975), což odpovídá Y=4,0 což odpovídá i o 40 let novějším údajům (tab. 4-6). 

Transmisivita připovrchové zóny rozvolnění hornin bude tedy i dle analogie nízká – index 

transmisivity Y převážně v intervalu mezi 4 - 5 (viz hydrogeologické mapy a k nim příslušné 

Vysvětlivky na listech 03-44 a 04-33 Hrkal 1987, Burda 1997).  

 

Podkrkonošská pánev je v zájmovém území zastoupena převážně kumburským souvrstvím. 

Permokarbon je tvořena nepravidelným střídáním izolátorů (prachovce, jílovce) a kolektorů s 

převládající puklinovou porozitou (pískovce, arkózy, slepence a vulkanity). Permokarbonské 

sedimenty se vyznačují velkými faciálními změnami, což podmiňuje vznik nepravidelných zvodní s 

průlinovou a puklinovou propustností. Hodnoty hydraulických parametrů jsou však víceméně 

nezáviské na litologickém složení. 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). V rámci rajonu je však průměrná 

hodnota transmisivity nízká Y=4,6 (viz. tab. 4-6). Z hlediska poměru vydatnosti jsou permokarbonské 

horniny vůči nadložnímu cenomanu jako celek relativně nepropustné, pouze lokálně dochází k dotaci 

kolektoru A podzemní 

V podloží křídy byly zjištěny v cenoman-karbonském obzoru hodnoty specifické vydatnosti lišící se  o 

tři řády: 0,0002 l/s.m (vrt P-7) až 0,36 l/s.m (P-5) (Vavřínová 1975), což odpovídá nepatrné až střední 

transmisivitě. 
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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. Představují relativně nepropustné podloží křídy, 

k dotaci nadložního cenomanu dochází jen lokálně. Z hlediska poměru vydatnosti jsou 

permokarbonské horniny vůči nadložnímu cenomanu jako celek relativně nepropustné, pouze lokálně 

dochází k dotaci kolektoru A podzemní vodou z permokarbonu. 

 

Trias 

Triasové horniny tvoří lem okraje výchozů cenomanu od Výšinky k východu. Severní okraj výchozů 

triasových pískovců představuje východní část severní hranice HGR 4240. V podloží křídy jižní okraj 

triasu probíhá paralelně cca 1 a více km jižně jeho od severního okraje. Na základě laboratorních 

výsledků se hydrofyzikální vlastnosti triasových hornin blíží cenomanským sladkovodním pískovcům, 

podobný je jejich petrografický charakter. Platí to zejména pro nejvíce rozšířený svrchní oddíl 

triasových sedimentů. Hydraulické vlastnosti průlinovo puklinově propustných pískovců triasu jsou 

tedy obdobné nadložnímu cenomanu. Tvoří s ním zpravidla jeden hydraulický systém (bazální křídový 

kolektor A). Mimo polickou pánev se jeví transmisivita kolektoru T + A (tj. včetně cenomanu) jako 

nízká až střední. Samostatné údaje z triasu jsou ojedinělé (v rámci rajonu 4240 jeden vrt 

s hydrogeologickými údaji v podloží cenomanu v oblasti stoku s velmi nízkou transmisivitou).  

V infiltrační oblasti je hladina podzemní vody volná, k odvodnění dochází společně s cenomanem. 

 

Tabulka 4-7 Indexy transmisivity pískovců triasu v okolí HGR 4240 (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 

 

GEOMETRIE KOLEKTORU A  

Královédvorská synklinála je nesymetrická struktura, s příkřejším sklonem jižního křídla (okolo 16); 

maximální hodnota 30 byla zjištěna ve vleku zvičinského zlomu. Severní křídlo má mírnější sklon, 

4 – 8, ve východní části 2 – 7. Východním směrem od spojnice obcí Bukovina – Střeziměřice se 

synklinální struktura rozevírá a přechází do plochého deskovitého tělesa, ukloněného generelně pod 

úhlem 4 k jihu. Nejhlubšího prohybu dosahuje mezi Dvorem Králové nad Labem a Žírčí. 

Systém zvičinského zlomu probíhá od západního okraje synklinály po severním svahu zvičinské 

antiklinály jihovýchodním směrem, jižně od Žirče se stáčí více k jihu do labského směru a pokračuje 

zde kašovským zlom. Podél zvičinského zlomu poklesla severní kra o cca 30 m oproti kře jižní. 

Dle geofyzikálního průzkumu v rámci projektu se Zvičinský zlom projevuje jako systém několika 

tektonických poruch spojených s postupnými poklesy severnějších bloků oproti jižním, v jižním 

pokračování (kašovský zlom) je zlomový systém modelován jako symetrická propadlina projevující 

se poklesem střední kry o cca 25 m. 
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Obrázek 4-14 Strukturně tektonická mapa 

 

K systému zvičinských zlomů se přidružuje podélný vlčkovický zlom směru V – Z, tvořící jižní 

hranici královédvorské synklinály. Východní pokračování zlomu od obce Vlčkovice a vyznívání 

zlomu směrem k obci Chvalkovice bylo zjištěno geofyzikálními metodami. Podél vlčkovického zlomu 

byl zjištěn v západní části obce Vlčkovice pokles severní kry oproti jižní až o 90 m (Vavřínová 1975). 

Podle vlčkovického zlomu došlo k radiálnímu poklesu v jižním křídle královédvorské synklinály. 

Podle geofyzikálního průzkumu, provedeného v rámci úkolu Rebilance, se Vlčkovický zlom 

projevuje jako pseudosymetrická poklesová struktura – „příkopová propadlina“ s celkovým skokem 

v reliéfu podloží o 30 až 50 m. Při sledování tektonické linie vlčkovického zlomu od západu 

k východu pak dle geofyzikálního modelu dochází k otočení smyslu vertikálního pohybu 

doprovázejícího vlčkovický zlom. 

V geologické mapě jsou v jižní kře vlčkovického zlomu mapovány na povrchu korycanské pískovce, 

což předpokládá pokles severní kry oproti jižní o cca 60 m. V geofyzikálních metodách takto výrazný 

pokles nebyl indikován, vertikální posun na vlčkovickém zlomu severní kry oproti jižní o 40 m na 

staničení 770 m je vyrovnán opačným pohybem na staničení 920 m; mezi sousedními profily je 

předpokládána existencece příčné tektoniky ve směru cca SZ-JV. 

 Zlomové systémy doprovázející údolí Drahyně i údolí Běluňky byly interpretovány jako soubor 

několika hustě řazených planparalelních tektonických poruch, bez významných vertikálních posunů 

(do 20 m).  

V severovýchodní části zkoumaného území bylo zjištěno pokračováni tzv. pilníkovského zlomu SZ – 

JV směru, jihozápadně od obce Hajnice až do údolí Běluňky jižně od Harcova. Severovýchodní kra 
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poklesla oproti jihozápadní o 20 m – 30 m. Paralelní zlom jihovýchodně od Dolního Žďáru směrem k 

obci Kohoutov omezuje triasové horniny vůči permu v podloží křídy. 

Předpokládaný příčný zlom směru SSZ – JJV „žirečský“ přetíná a zároveň propojuje systém 

zvičinského a navazujícího kaškovského zlomu s vlčkovickým zlomem. V mapovém podkladu ČGS 

se objevuje název „stanovický zlom“, v mapě výsledků geofyzikálního průzkumu „předpokládaný 

zlom labského směru“.  Zlom probíhá údolím Labe v místě, kde Labe opouští území rajonu. 

Geometrie kolektoru A je dána průběhem izolinií povrchu podloží křídy a izoliniemi povrchu 

cenomanského souvrství, viz následující obrázky: 

 

 

Obrázek 4-15 Mapa izolinií povrchu cenomanu v m n.m. (strop kolektoru A) 
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Obrázek 4-16 Mapy povrchu podloží křídy v m. n.m. (báze kolektoru A) 
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Obrázek 4-17 Průběh schématického hydrogeologického profilu v mapě 

 

Obrázek 4-18 Schématický hydrogeologický profil 

 

Maximální mocnost peruckých vrstev sladkovodního cenomanu nepřesahuje 15 m, maximální 

mocnost korycanských vrstev mořského cenomanu byla zjištěna v severozápadní části synklinály 

okolo 50 m. Ve střední jižní části synklinály se mocnost cenomanského souvrství nejčastěji pohybuje 

okolo 40 m, východním směrem klesá. Ve východní části rajonu se perucké vrstvy nevyskytují, 

mocnost korycanských vrstev se pohybuje v jednotkách metrů. 
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Obrázek 4-19 Mapa mocnosti kolektoru A v m 

 

Litologický vývoj a geologická stavba křídových sedimentů podmiňují vznik artéské nádrže 

v kolektoru A perucko-korycanského souvrství ve střední části pánve, kde jsou v nadloží vyvinuty 

relativně nepropustné turonské slínovce plnící funkci izolátoru. V piezometrické úrovni se sestupný 

proud podzemní vody podél toku Labe projevuje protáhlou depresí, která je částečně způsobena 

odběrem vody v oblasti Dvora Králové nad Labem. 

Kolektor A je vyvinut souvisle na celém území rajonu. Nádrž podzemní vody je lemována na severu a 

západě plošně rozsáhlou oblastí stoku, kde dochází k infiltraci. Kolektor A s volnou hladinou se 

vyskytuje pouze v infiltrační oblasti cenomanských pískovců. Severní, mírně ukloněné, převážně 

zalesněné křídlo synklinály je pro infiltraci atmosférických srážek zvláště příznivé. Na severních a 

jihozápadních okrajích synklinály je křídlo synklinály dotováno z přilehlých hydrologických povodí 

pásmem připovrchového rozvolnění puklin permských hornin na severu rajonu a krystalinika na 

jihozápadě rajonu.  

V severovýchodní části rajonu je ke kolektoru bilančně přiřazeno bohdašínské souvrství triasového 

stáří. Bilančně je dále ke kolektoru A připojen kolektor mělké zóny připovrchového rozvolnění puklin 

přilehlých hydrologických povodí, tvořených permskými horninami na severu rajonu, krystalinikem 

na jihozápadě rajonu.  

 

Filtrační parametry kolektoru A 

Cenomanské pískovce umožňují vznik souvislého zvodnění a podporují oběh podzemní vody 

průlinami a víceméně pravidelnou sítí různě propustných puklin (systém puklin SZ-JV a SV-JZ se 

strmými sklony).  
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Podle archivních údajů transmisivita kolektoru A víceméně plynule narůstá od nízkých hodnot řádu 

1.10
-5

 m
2
.s

-1
 v okrajových částech synklinály až po hlubokou centrální část synklinály s vysokými až 

velmi vysokými hodnotami transmisivity (až 6.10
-3

 m
2
.s

-1
). V královédvorské synklinále dosahují 

hydraulické parametry nejvyšších hodnot v západní a jižní části Dvora Králové nad Labem. O dobré 

propustnosti cenomanu svědčí i údaje Hynieho (1961) o přehradě Les Království na Labi u Dvora 

Králové nad Labem (Jetel 1986). 

 

Tabulka 4-8 Indexy transmisivity Y v rajonu 4240 dle různých autorů 

 Y min Y max Y průměr 

 nebo medián 

n s autor 

turon (kolektor B) 4,0 4,4    Vavřínová (1975) 

Kb (kolektor B)   5,5   Hrkal (1987) 

Kolektor A (KpK) 3,1 6,9 6,2 36  Herčík a kol. (1999) 

Kolektor A (KpK) 4,0 6,5    Vavřínová (1975) 

Kolektor A – infiltrační část  3,3 5,6 4,7 13 0,65 Jetel (1986) 

Kolektor A – oblast stoku   4   Hrkal (1987) 

Kolektor A – centrální část 5,1 6,6 6,0 19 0,38 Jetel (1986) 

Kolektor A D.Brusnice až Vlčkovice   5   Hrkal (1987) 

Kolektor A Nové Lesy až v. od Žirče   6   Hrkal (1987) 
n- počet údajů; s - směrodatná odchylka 

 

Průměrné hodnoty průtočnosti cenomanského zvodněného kolektoru v úsecích krytých turonským 

nadložním izolátorem v centrální části jsou zhruba o 2 řády vyšší než průměrné hodnoty v infiltračních 

územích, což je zčásti způsobeno menšími mocnostmi zvodnělých vrstev cenomanu v údolích 

v důsledku denudace výchozových partií. 

Ve východní části Dvora Králové n. Labem a dále k východu klesá průtočnost a propustnost kolektoru 

A až o jeden řád, místně zvýšené hodnoty vykazují vrty v prostoru Žirče a v okolí Choustníkova 

Hradiště až k Vlčkovicím, k nejvýchodnější části synklinály dochází opět k poklesu.  

Statistické zhodnocení hodnot indexu Y prokázalo statisticky významné rozdíly průtočnosti 

výchozových partií cenomanu (tj. infiltračních území a území stoku) a území v centru KDS. Průměrné 

hodnoty průtočnosti cenomanského zvodněného kolektoru v úsecích krytých turonským nadložním 

izolátorem (centrální část KDS) jsou zhruba o 2 řády vyšší než průměrné hodnoty v infiltračních 

územích, což může být zčásti podmíněno menšími zvodněnými mocnostmi cenomanu ve výchozových 

partiích (část cenomanu je denudována, hladina může být zapadlá hluboko pod terénem). Současně 

však byly prokázány též statisticky významné rozdíly průměrných hodnot indexu Z mezi oběma 

uvedenými částmi území: průměrná propustnost cenomanského kolektoru v centrální části 

královédvorské synklinály je přibližně jeden řád vyšší vyšší než v území výchozů (průměrné hodnoty 

indexu Z=4,47, resp. 3,39 při směrodatných odchylkách 0,42, resp. 0,73). Snížení průměrné 

propustnosti cenomanu v infiltračních oblastech je možno podobně jako v dalších územích vysvětlit 

dlouhodobým působením přírodních kolmatačních procesů (Jetel 1986). 

Index transmisivity Y kolektoru A se podle Jetela (1986) pohybuje v infiltrační oblasti stoku od 3,3 do 

5,6 (průměrně 4,7), v centrální části akumulace od 5,1 do 6,6 (průměrně 6,0), průměrná hodnota 

koeficientu filtrace k 1.10
-6

 m/s. Laboratorními stanoveními propustnosti vzorků jader byly zjištěny 

koeficienty filtrace o řád nižší oproti koeficientům z čerpacích a stoupacích zkoušek, což svědčí o 

uplatnění puklinové propustnosti v přírodních podmínkách.  
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Specifická vydatnost cenomanského kolektoru se pohybuje nejčastěji v rozmezí od 0,01 l/s.m do 3,0 

1/s.m. 

 

Proudění podzemní vody  

Artéská nádrž se vytváří v centru synklinály a je lemována na Z a S plošně rozsáhlou oblastí stoku.  

Z průběhu izohyps hladin podzemní vody jednoznačně vyplývá drenážní funkce Labe, které protéká 

osou synklinály s maximální mocností sedimentární výplně až 180 metrů.   

Podzemní voda proudí kolektorem A do centra pánve ze severního a jižního křídla a od západního 

synklinálního uzávěru. Zvičinská porucha v jihozápadní a jižní části synklinály usměrňuje pohyb 

podzemní vody jihovýchodním směrem k Žirči a Stanovicům. Ve východní části synklinály, kde je 

jižní křídlo porušeno vlčkovickým zlomem, dochází podél něj k sestupnému bočnímu proudění 

západním směrem. Na východním okraji rajonu svědčí výrazný prohyb hydroizohyps podél toku 

Běluňky o drenážním účinku jejího hluboce zařízlého údolí, hydrologická rozvodnice zde tvoří 

východní hranici rajonu. 

V západní části synklinály ovlivňuje směr proudění podzemních vod v kolektoru A drenážní účinek 

Labe, zesíleně se projevuje skokem hladiny Labe na hrázi vodní nádrže Les Království z 323 m n. m. 

na 292 m n. m. v úseku pod nádrží. Od nádrže směrem ke Dvoru Králové nad Labem postupně klesá 

vliv drenážního účinku Labe a zvyšuje se vliv jímání podzemní vody vodárenskými vrty, především 

vrtem HVA-1 Teplárna, méně vrtem HV-1 Hrubá Luka. V prostoru Dvora Králové nad Labem 

probíhá trvale přetok ze starých nevyužívaných artéských vrtů. 

Novým vrtem projektu 4240_01A Žireč byl zjištěn tlak zvodně 1,45 bar, což odpovídá výšce 14,78 m 

nad odměrným bodem (286 m n. m.). Tento nový výsledek mění pohled na drenážní funkci Labe 

v úseku Dvůr Králové nad Labem – Žireč a proudění podzemní vody v toto úseku. Proudění podzemní 

vody v koncovém úseku synklinály, v kterém Labe opouští hydrogeologický rajon, je silně ovlivněno 

málo propustnou, pravděpodobně nepropustnou barierou žirečského zlomu, který zde propojuje 

zličinský (respektive kaškovský) zlom se zlomem vlčkovickým. Vrty 4240_01A a DK-13 se nacházejí 

prakticky ve stejné výšce v blízkosti Labe, jejich osová vzdálenost činí 620 m, výškový skok báze 

cenomanu činí 118 m. Blízkost významného zlomu byla vrtem 4240_01A Žireč byla ověřena i 

hydrochemicky. 

Bariéra se projevuje poklesem hydraulického spádu napjaté hladiny kolektoru v úseku Dvůr Králové 

nad Labem – Žireč. Odvodnění kolektoru A do Labe v tomto úseku se děje přes místně tektonicky 

porušený artéský strop nadložních turonských vrstev, zónou přípovrchového navětrání a rozpukání 

turonských slínovců a kvartérními fluviálními sedimenty údolní terasy Labe. Pokud zlomy netvoří 

zcela nepropustnou bariéru, tak k finánímu odvodnění do Labe z části dochází i za nimi, a to v úseku 

Stanovice – Kuks, kde koryto Labe protéká stropem kolektoru A. 

Tlakové poměry dokresluje vývoj hladiny vrtu VP7014 Kuks, situovaného ve východní části 

synklinály u vlčkovického zlomu. Vrt byl vybudován v roce 1990, na podzim 1991 na něm bylo 

zahájeno režimní sledování ČHMÚ. V 90. letech došlo na tomto vrtu k postupnému nárůstu z 275,5 m 

n. m. na 284 m n. m., v současné době se nachází ve výšce 286,5 m n. m., tedy prakticky shodné 

s vrtem 4240_01A Žireč. 

Místem přírodní drenáže je Labe, protékající osou rajonu. Podle výsledků hydrometrických prací 

(Vlček, 1993) zastřené přírony podzemních vod do labského koryta jsou soustředěny do dvou úseků 

toku Labe královédvorskou synklinálou. Prvním úsekem je přibližně 7 km dlouhá trať v délce údolní 
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nádrže Les Království s příronem podzemních vod 180 l/s ± 50 l/s, druhým úsekem je podle tlakových 

poměrů cenomanské zvodně, zjištěné vrtem 4240_01A, až úsek za hranicí rajonu. Labe v úsek 

Stanovicemi – Kuks – Brod s příronem podzemních vod 230 l/s ± 40 l/s. 

 

 

Obrázek 4-20 Mapa hydroizohyps kolektoru A v m n.m. 

 

Průměrná vydatnost pramenů se pohybuje od 0,X l/s do 2-3 l/s, ojediněle až 4,5 l/s (např.“U Černého 

potoka“ Dolní Nemojov 2,11 l/s, Lipnice 1,32 l/s, Vlčkovice 2,05 l/s, Horní Debrné 4,43 l/s) 

(Vavřínová 1975). 

 

NADLOŽÍ KOLEKTORU A 

Bělohorské souvrství (spodní turon) a jizerské souvrství (střední turon) nemají jasné kolektorské 

vlastnosti, komplexnější údaje o jejich charakteru, vývoji a vazbách na kolektor A chybí. Kolektorská 

facie bělohorského souvrství vyznívá na V od linie Hradec Králové - Jaroměř – Vlčkovice. Mocnost 

spikulitových slínovců zde klesá až pod 10 m a jako kolektor se neprojevují (Herčík-Herrmann-

Valečka 1999).  

V hodnoceném rajonu bělohorské souvrství spodního turonu samostatný kolektor netvoří, je v ploše 

rajonu považováno spolu s jizerským souvrstvím (střední turonu) za nadložní izolátor. 
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Vlastnosti izolátoru slínitého komplexu vyplývají z výrazných rozdílů výtlačných úrovní hladin 

podzemních vod kolektoru A oproti turonské zvodni, které byly ověřeny – až na některé výjimky – 

v celém území. Lokální výraznější rozpukání hornin turonských slínovců způsobuje místní částečné 

hydraulické propojení obou souvrství. V některých případech k umělému propojení dochází starými 

artéskými vrty, které nemají výstroj. Vydatnost turonských vrtů závisí na náhodném zastižení 

zvodněných puklin. Hladina podzemní vody turonského obzoru je volná nebo slabě napjatá, zejména v 

okolí Dvora Králové nad Labem. Koeficient filtrace pro turonský obzor je v rozmezí 4,7.10
-7

 m/s až 

5,7. 10
-7

 m/s (Vavřínová 1975). Specifická vydatnost turonského obzoru se pohybuje od 0,01 do 0,025 

l/s.m. 

Poměrně vysoká průměrná hodnota transmisivity turonského kolektoru odpovídá připovrchové zóně 

zvětralin a rozpojení puklin. V hlubších partiích působí turonské slínovce jako regionální izolátor a 

vytvářejí tak artéský strop cenomanskému kolektoru. Propojení obou celků je možné pouze v místech 

lokálního výraznějšího hlubšího rozpukání a v případě umělého propojení starými vrty (hlavně ve 

Dvoře Králové). Koeficient filtrace je v rozmezí 4,7-5,7.10
-7

 m/s, specifická vydatnost 0,01-0,025 l/sm 

(Vavřínová 1975), průměrná transmisivita je při hranici nízká/střední (Ymed.4,93 viz tab. 4-6) 

Izolační charakter slínovců vyplývá z výrazných rozdílů napětí podzemních vod cenomanu a turonu. 

Hladina podzemní vody v turonu je volná nebo slabě napjatá. Podle průběhu izohyps je pro turonský 

obzor charakteristická protáhlá deprese podél Labe, která turonský obzor drenuje (Vavřínová 1975). 

 

Neogen 

Relikty neogenních fluviálních štěrků vzhledem k malému rozsahu mají nepatrný hydrogeologický a 

vodohospodářský význam. 

 

Kvartér 

Rozsáhlejší balvanité suti pískovců jsou vyvinuty na S, hlavně v zalesněných oblastech. Kvartérní 

fluviální sedimenty teras Labe nemají velký hydrogeologický význam především pro omezenou 

mocnost a snadnou zranitelnost znečišťujícími vlivy, i když mají průměrně střední transmisivitu (tab. 

4-6). Z hlediska zásobování vodou jsou nevýznamné. 

Relativně samostatnou zvodní je konjugovaná zvodeň mělké zóny připovrchového rozvolnění puklin 

bělohorského a jizerského souvrství v centrální části rajonu, obvykle hydraulicky spojená s kvartérní 

zvodní fluviálních sedimentů Labe a jeho přítoků. 

 



Rebilance zásob podzemních vod                                                         ID EIS 10051606-SFŽP 

58 

 

4.4. HYDROCHEMIE 

 

Chemismus 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 jednotlivým kolektorům a hydrogeologickým rajonům.  

V podkrkonošské pánvi 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 zájmovém území dokumentovány. 

Podzemní vody kolektoru A mají nízkou až střední mineralizaci 0,1-0,42 g/l, v průměru 0,2 g/l, 

chemický typ Ca-HCO3, CaNa-HCO3, CaMg-HCO3SO4. Ve směru proudění se obsah rozpuštěných 

látek prakticky nezvyšuje. Se zvyšováním srážek docházelo v pramenech ke zvyšování obsahu síranů 

(Vavřínová 1970). 

Turonské podzemní vody mají poněkud vyšší mineralizaci 0,3-0,84 g/l, v průměru 0,5 g/l, chemický 

typ Ca-HCO3, CaMg-HCO3SO4. CaNa-HCO3 typ v oblasti Dvora Králové a Choustníkova Hradiště je 

patrně způsoben přetokem cenomanské vody do turonu (Vavřínová 1975). 

Vody většinou vyhovují pitným účelům, převážně v připovrchové zóně, nebo kolektory v kvartérních 

sedimentech jsou místně znečištěny zvýšenými obsahy dusičnanů, radonu, případně NH4. 

 

Tabulka 4-9 Hydrochemický přehled hlavních vodárenských a průzkumných hydrogeologických vrtů 

vrty lokalita datum hloubka Ca HCO3 Na SO4 CM

(m)

BT-2 B. Třemešná 24.11.1971 85 31 147 76 93 403

4240_02A Filířovice 8.5.2015 63 45 103 6 25 210

4240_03A Dvůr Král. n.L. 26.7.2015 96 37 51 29 61 264

V-16 koupaliště 25.7.1995 133 63 109 13 95 323

27.9.1967 24 91 44 46 205

25.10.2006 46 120 26 65 305

27.6.1978 17 57 20 26 164

25.10.2006 32 95 19 41 242

1.4.1981 26 90 16 29 199

25.7.2006 31 101 9 33 218

HV-4 Hrubá Luka 11.7.1978 124 20 56 21 36 178

HV-3 Žireč 23.5.1977 160 21 75 16 27 167

16.9.1973 21 75 16 27 167

25.7.1995 66 139 29 119 398

4240_01A Žireč 14.9.2015 152 40 224 194 307 731

VP7014 Kuks 31.10.1985 124 82 369 125 164 820

VS-1 Rýchorka 18.2.1963 105 16 61 13 176

DK-1 H. Vlčkovice 26.10.2015 62 133 303 28 93 625

4240_04A H. Vlčkovice  *1) 14.5.2015 70 125 437 249 407 1 331

4240_04A H. Vlčkovice  *2) 24.5.2015 70 117 558 428 736 2 022

137

157

117

(mg/l)

K-1

HV-1

HVA-1

Z-1

Lužánky

Hrubá Luka

Teplárna

Žireč

127

 

 

MAPY HYDROCHEMICKÝCH TYPŮ 

Pro potřeby regionálního hodnocení bilancovaných hydrogeologických rajonů, případně oblastí byly 

jako vstupní informace využity existující výsledky chemických analýz převážně z jednorázových 
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odběrů podzemní vody z archivu ČGS do roku 2013, dále analýzy z pramenů ČHMÚ, výsledky analýz 

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

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

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

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

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

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

v 80. letech 20. století. 

V rámci projektu byl ke všem vrtům dostupným z databáze projektu a obsahujícím chemickou analýzu 

podzemní vody, byl přiřazen reprezentující hydrogeologický kolektor (či izolátor) V rajonech základní 

vrstvy došlo k vyřazení 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 4-10 Počet relevantních analýz podzemní vody v HGR 4240 

Kolektor celkový počet analýz v databázi 
použité analýzy 

upravitelnost chemický typ 
A 71 71 47 
Izolátor  3 0 0 
Připovrchová zóna 62 62 62 
Indikace znečištění 26 26  

celkem 169   

 

Kolektor A  

V místech existence nadložního izolátoru převládá v bazální zvodni základní kalcium-

hydrogenuhličitanový typ, v nejhlubších partiích synklinály v okolí Žirče byl zjištěn také typ Na-

HCO3. (s nízkou mineralizací pod 0,2 g/l) a na JV od Bílé Třemešné smíšený typ Na-HCO3SO4 (se 

střední mineralizací 0,36-0,4 g/l). 

Typově se liší podzemní vody v různých infiltračních územích: zatímco podzemní vody výchozů na 

zvičinské antiklinále patří většinou k typu Ca-HCO3, na výchozech cenomanu v severním křídle 

královédvorské synklinály převládají typy s významnými obsahy síranů, od smíšeného typu Ca-

HCO3SO4 po síranový typ Ca-SO4, ojediněle i s podílem Na (CaNa-SO4, Na-SO4), na V od Dvora 

Králové po JV okraj rajonu se též vyskytují síranové typy.  Na SV v údolí Běluňky (Kohoutov) se 

vyskytuje podíl hořčíku CaMg-HCO3 typ (s mineralizací 0,2-0,29 g/l). 

Celková mineralizace roste od výchozů na S (kde převažuje velmi nízká až nízká mineralizace 0,05-

0,2 g/l) do centra pánve, kde převažuje střední mineralizace (0,15-0,35 g/l). U JV okraje rajonu (spolu 

s okrajem sousedního HGR 4221) jsou Na hydrochemické typy Na-SO4 a Na-HCO3 a vytváří 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). 
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Obrázek 4-21 Chemický typ podzemní vody v kolektoru A 
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Obrázek 4-22 Celková mineralizace (TDS) s chemickým typem podzemní vody v kolektoru A 

   



Rebilance zásob podzemních vod                                                         ID EIS 10051606-SFŽP 

62 

 

4.5. GEOCHEMICKÝ MODEL 

 

PRŮMĚRNÁ DOBA ZDRŽENÍ PODZEMNÍ VODY V HORNINOVÉM PROSTŘEDÍ V RAJONU 4240 

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 Královedvorské synklinále (rajon 4240) byla změřena aktivita tritia na 12 objektech s aktivitami 

tritia z 3 vrtů a 9 pramenů z roku 2011 (obr. 4-23). Velmi nízké aktivity tritia byly zjištěny ve vrtu 

VP7014 (<0,4 TU) a v prameni  PP0646 u Choustníkova Hradiště (2,0 TU). Opakovaná analýza 

potvrdila nízkou tritiovou aktivitu v prameni. U vrtu převládají vody infiltrované před rokem 1950, 

v případě pramene se jedná o směs moderní vody s infiltrací před rokem 1950. Oba objekty jsou 

situovány při východní okraji pánve. Ostatní objekty mají hodnoty tritia mezi 5,4 a 9,5 TU s většinou 

hodnot okolo 7 TU a převažující podíl v nich tvoří voda infiltrovaná po roce 1950. 
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Obrázek 4-23 Aktivita tritia v rajonu 4240 Královedvorská synklinála 

 

V obou rajonech (4110 a 4240) tak převládají podzemní vody infiltrované po roce 1950 (obr. 4-24). 

Z obrázku je zřejmé, že v rajonech neexistuje výrazný rozdíl mezi dobou zdržení v pramenech a 

vrtech. 
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Obrázek 4-24 Histogram aktivity tritia pro rajony 4110 a 4240 
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V rajonu 4240 byla koncentrace freonů 11, 12, 113 a SF6 stanovena na prameni Hájemství (R23; tab. 

4-11, 4-12). Střední doba zdržení v tomto prameni nepřesahuje 10 let. 

 

Tabulka 4-11 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) 

R23 3,9 ± 0,2 5,8 ± 0,6 0,55 ± 0,05 3,4 ± 0,4 

 

Tabulka 4-12 Rozsah středních dob zdržení  

(roky) za předpokladu exponenciálního modelu podle 4 různých stopovačů 

vzorek Freon 11 Freon 12 Freon 113 SF6 

R23 <19 kontam. <17 <7 

 

Střední doby zdržení v rajonu 4240 se pohybují od méně než 10 let po více než 60 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).  

  

 

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. 

Archivní údaje 

Přírodní zdroje byly vyčísleny na 590 l/s (v kategorii C2), využitelné zásoby 192 l/s (v kategorii C1 i 

C2), odběry 82 l/s (Herčík et al. 1987).  

V 60. letech 20. stol. se jen ve Dvoře Králové čerpalo 97 l/s ze 13 vrtů, při postupném poklesu 

vydatnosti dotyčných vrtů (Vavřínová 1975). 

Vodovodní systém města Dvůr Králové n.L. tvoří: a) gravitační zdroje: Starý pramen, Janská 

studánka, celkem 12,5 l/s; b) artéské zdroje HV-1 Hrubá Luka, HV-2 Borka, HV-3 Žireč, HVA-1 

Teplárna, K-1 Lužanka, celkem 104 l/s, skutečné roční odběry se pohybují mezi 44,5-66,2 l/s (územní 

plán Dvora Králové 2013), Žireč: vrt Z-1 (zásobuje i Kuks a Stanovice) 

V roce 1994 byl firmou Vodní zdroje Chrudim, s. r. o. zpracován hydrologicko-hydraulický model 

rajonu. Model byl zkalibrován pro měřené průtoky vody uskutečněné v oboru odtokové 

zabezpečenosti p80%. Vypočtené přírodní zdroje pro tento kvantil činí 460 l/s, což odpovídá hodnotě 

specifického odtoku 3,6 l/s.km
2
. Odběry podzemních vod se na shora uvedeném množství podílely 

hodnotou 136 l/s. Ta odpovídá skutečnému průměrnému ročnímu odběru v roce 1993. 
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Tabulka 4-13 Zdroje vodovodů (PVRK Hradeckého kraje – Územní celek Trutnov  2004) 

obec Název zdroje (prameniště) Vydatnost l/s Poznámka 
Dvůr Králové n.L. Prameniště Jánská studánka 7,5 – 11,5  

Prameniště Starý pramen 6,5 pH, mangan 
HVA-1 Teplárna 40,0 radioaktivita, Ca+Mg 
HV-1 Hrubá Luka 25,0 bakterie, Ca+Mg 
HV-2 Borka 12,0 radioaktivita 
HV-3 U Žirče 12,0 radioaktivita 

 K-1 Lužanka 15,0 radioaktivita, záložní zdroj 
Žireč Ž-1 Žireč 5,0 – 8,0 radioaktivita 
Choustníkovo Hradiště Prameniště u Mullerů 1,01 radioaktivita. Ca 

Vrt u Mléčné farmy 10,0  

 Prameniště pod Kocbeří 1,6 radioaktivita 
Ferdinandov Prameniště Ferdinandov 1,1 radioaktivita 
Vítězná-Huntířov Vrty Kocléřov 3,0 – 4,0  

HV-4 1,0 záložní zdroj 
 HV-1 1,0 posilovací 
 HV-2 2,4 posilovací 
 Prameniště Kozí Rohy 0,7 – 0,8 pH, mangan 
 Prameniště Pod Červeným 0,6 – 3,0  

Vítězná-Hájemství Studna Grundl 0,7 – 1,3  

Bílá Třemešná Vrt Dubinka 3,0 – 5,0 radioaktivita 
Vrt Pekárna 2,0  

 Vrt Spořilov 1,8  

Dolní Brusnice HJ-1 Čermná 1,7 – 2,0 radioaktivita, záložní zdroj 
HJ-2 Čermná 1,2  

Horní Brusnice Prameniště Liščí rokle 0,35 pH 
Vrt U Písáku 0,5  

 Studna U Tří chalup 0,4 Mn 
 Prameniště Nad Ságnerovými 0,3 pH 
 Prameniště Pod Sjezdovkou 0,3 pH 
 Vrt HB-1 U Žižků 0,7  

Kocbeře Prameniště Jánská studánka 7,5 – 11,5  

Kohoutov KO-1 0,5  

 HGO-1 5,0  

Mostek Studna M-3 u školy 2,0  

 Studna M-1 Tiba 1,0  

 Studna M-2 1,5  

 Studna ČD 1,3  

 Vrt M-6 2,0  

 Studna S-1 2,0  

Nemojov Prameniště Černý potok 3,1 – 3,5  

Debrné Prameniště Horní Debrné 0,1 – 2,0  

Vlčkovice HV-1 2,5 železo 

 

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. 
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Skutečný odběr byl porovnáván s povoleným odběrem tak, aby se dal zohlednit tento údaj při 

následujících výpočtech a jeho variantách. Toto hodnocení umožní upřesnit bilanční výpočty a podíl 

přetékání mezi kolektory. Zvýšená pozornost byla věnována odběrům ze zdrojů pro hromadné 

zásobování ve vlastnictví obcí nebo jiných soukromých subjektů. Pokud byly nalezeny nové odběrné 

objekty, byly doplněny do databáze.  

Kontrola umístění jímacích objektů 

V hodnoceném rajonu byla provedena kontrola všech jímacích objektů zdrojů podzemních vod s 

odběrem vyšším než 6 000 m
3
/rok. Pro revizi byla využita data Výzkumného ústavu 

vodohospodářského T. G. Masaryka v. v. i., který je tvůrcem a správcem databáze odběrů podzemních 

a povrchových vod a vypouštění odpadních 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. 

Z velmi rozsáhlé databáze Povodí byla extrahována relevantní data pro příslušný hydrogeologický 

rajon 4240 Královédvorská synklinála a následně byly zpracovány přehledné tabulky odběrů 

podzemních a povrchových vod a vypouštění odpadních vod v rajonu za rok 2012. 

Odběrový režim roku 2012 se nejvíce přibližuje odběrovému režimu roku 2013, v kterém byl v rámci 

projektu proveden expediční záměr hladin podzemních vod v bilancovaných hydrogeologických 

rajonech. U významných odběrových objektů (odběr nad 5 l/s) byl z údajů databáze Povodí dodatečně 

proveden výpočet hodnot průměrných odběrů za období posledních tři roky 2010 – 2012.  

Při zpracovávání přehledných tabulek bylo zjištěno, že z hlediska zpracování projektu má převzatá 

databáze Povodí závažné nedostatky. Především jde o velmi častou absenci dat o genezi odebírané 

podzemní vody, tj. přiřazení jednotlivých odběrových objektů podzemních vod – vodních zdrojů – 

k využívaným kolektorům. Tento nedostatek ve spojení s občas nepřesnými nebo chybnými 

souřadnicemi jednotlivých vodních zdrojů a s častou absencí označení vodních zdrojů (někdy chybnou 

či nepůvodní) musel být dodatečně řešen v rámci zpracování úkolu. Přiřazení kolektorů k jednotlivým 

odběrovým objektům v neposlední řadě bylo provedeno v rámci terénního průzkumu odběrových 

objektů.  

Doplněním zásadních dat o genezi podzemních vod do databáze Povodí bylo následně možné 

z množiny všech odběrů vyčlenit vodní zdroje bilancovaných křídových kolektorů, vodní zdroje 

nebilančních kvartérních kolektorů a vodní zdroje křídových souvrství, které nejsou kolektory větších 

kvant podzemních vod (poloizolátory až izolátory). Tabulka umožnila sumarizovat celkový odběr 

podzemních vod z bilancovaného kolektoru A. 

Provedená aktualizace zahrnovala i kontrolu lokalizace a popis odběrů, často po jednotlivých 

objektech, s upřesním vztahu jednotlivých objektů k čerpanému kolektoru v rámci kolektorů 

definovaných v HGR v předchozí etapě. Současně byl skutečný odběr porovnáván s povoleným 

odběrem tak, aby se dal zohlednit tento údaj při následujících výpočtech a jeho variantách. 

Dále je uvedena skutečná vydatnost zdroje a seznam zdrojů s ukončeným odběrem včetně zdrojů 

s nově zahájeným odběrem. Pokud byly nalezeny nové odběrné objekty, byly doplněny do databáze. 



Rebilance zásob podzemních vod                                                         ID EIS 10051606-SFŽP 

67 

 

Zároveň byly zpracovány přehledné tabulky odběrů povrchových vod a vypouštění odpadních vod. 

Zpracováním těchto přehledů bylo možné získat informace o sumárních odběrech povrchových vod a 

vypouštění odpadních vod v hranicích bilancovaného rajonu.  

V rámci terénního průzkumu odběrových objektů byl proveden záměr hladin podzemních vod vodních 

zdrojů kolektoru A, které byly přístupny a nebyly ovlivněny aktuálním odběrem.   

 

ODBĚRY PODZEMNICH VOD 

Dlouhodobě hlavními vodními zdroji rajonu 4240 Královédvorská synklinála, které využívají 

cenomanský kolektor A, jsou vodní zdroje vodovodu města Dvůr Králové nad Labem. Jsou to artéské 

vrty HVA-1, HV-1, HV-2, HV-3 a gravitační odběry – čtyři jímací zářezy na lokalitě Janská Studánka 

u Kocbeř a Starý pramen u Komárova, viz následující přehled: 

 

 HVA-1 Teplárna, trvalý odběr cca 15 l/s až 30 l/s 

 HV-1  Hrubá Luka, odběr pouze na noční el. proud, cca 10 l/s až 20 l/s 

 K-1       Lužánky, odběr do roku 2003 cca 10 l/s až 15 l/s. Z důvodu výskytu chlorovaných 

uhlovodíků, detekovaných již v 90. letech minulého století, byl vrt v roce 

2002 odstaven. 

 HV-2  Borka, postupný pokles odběru z cca 10 l/s na cca 3 l/s 

 HV-3  Žirečská Podstráň, postupný pokles odběru z cca 10 l/s na cca 1 l/s, 

 Janská Studánka trvalý odběr cca 3 l/s až 6 l/s 

 Starý pramen trvalý odběr cca 1 l/s až 6 l/s 

 

Vodárenské artéské vrty jsou situovány v jižní části města (HVA-1), na jihovýchodním okraji města 

(HV-1, K-1), a jihovýchodně od města směrem k Žirči (HV-2, HV-3), zdroje gravitačních vodovodů 

Janská Studánka a Starý pramen jsou situovány v severním křídle synklinály, severně od Dvora 

Králové nad Labem. 

Mimo uvedené vodárenské vrty byly v území města situovány a využívány (především pro textilní 

průmysl) staré artéské vrty: 

 

 V-1 Zubák (tamponován) 

 V-2 TIBA-Vorlech 

 V-3 TIBA-Strž 

 V-4 TIBA-Slovany 

 V-5 Husova, vodní zdroj vodovodu města (tamponován) 

 V-6 Tylova, vodní zdroj vodovodu města (tamponován) 

 V-7 Pivovar Pišta 

 V-8 Texlen (tamponován) 

 V-9 mlékárna, vodní zdroj vodovodu města (tamponován) 

 V-10 TIBA PŘ 

 V-12 TIBA-Zálabí 

 V-13 Teplárna 

 V-14 JUTA (tamponován) 

 V-14 ZOO 

 V-15 TIBA-Pod nádražím 

 V-16 koupaliště 

 V-17 ZOO (tamponován) 
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V roce 1968 bylo z uvedených vrtů odebíráno dle kusých archivních údajů sumárně cca 60 l/s, v roce 

2015 cca 6 l/s, přičemž cca 15 l/s až 20 l/s podzemní vody samovolně přetokem odtéká z uvedených 

opuštěných vrtů do Labe. 

Odběry podzemních vod jsou v prezentované tabulce seřazeny podle velikosti, místa odběrů jsou 

patrná z následující mapy obr. 4-25. 

 

Tabulka 4-14 Odběry podzemní vody z kolektoru A v roce 2012 

nazev_mista_uzivani_vody zdroj m
3
/rok  l/s

 celkem 

m
3
/rok

celkem 

l/s

kapacita 

l/s

1 VaK Dvůr Králové, HVA 1 "Teplárna " HVA-1 1 103 760 35,0 669 400 21,2 40,0

2 VaK Dvůr Králové HV 1 "Hrubá Luka" HV-1 473 040 15,0 397 400 12,6 23,0

3 VaK Dvůr Králové - Kocbeře - Jan. Studánka Jan.Studánka 252 288 8,0 254 200 8,1 8,0

4 VaK Dvůr Králové - Starý pramen Starý pramen 157 680 5,0 108 100 3,4 8,0

5 VaK Dvůr Králové HV 2 "Borka" HV-2 189 216 6,0 105 900 3,4 13,5

6 ZOO Dvůr Králové V-14 171 072 5,4 105 472 3,3 6,0

7 Bílá Třemešná (Dubina) Dubina 74 000 2,3 70 940 2,2 5,0

8 Obecní úřad Nemojov, Amerika + pramen studny+pramen 60 000 1,9 51 260 1,6 2,4

9 VaK Dvůr Králové - ČS Z-1 "Žireč" Ž-1 94 608 3,0 50 700 1,6 8,0

10 Tiskárna textilu Dvůr Králové n. L. V-3 100 000 3,2 42 400 1,3 28,0

11 Obecní úřad Vítězná - Kocléřov,ČS HJ-1,2 37 844 1,2 30 400 1,0 4,0

12 Choustníkovo Hradiště - U Millerů (jímka) U Millerů 45 000 1,4 29 723 0,9 1,5

13 Teplárna Dvůr Králové V-13 100 000 3,2 23 120 0,7 40,0

14 Město Dvůr Králové - Tyršovo koupaliště V-16 40 000 1,3 22 337 0,7 10,0

15 Vítězná - Huntířov, Kozí Rohy (štola) Kozí Rohy 25 185 0,8 21 600 0,7 2,5

16 RÝCHOLKA  Choustníkovo Hradiště VS-2 (429/3) 19 868 0,6 18 672 0,6 7,8

17 LIPRA PORK, a. s.-farma Vlčkovice 12 000 0,4 11 400 0,4 5,8

18 Choustníkovo Hradiště - Pod Kocbeří (jímka) 35 000 1,1 9 484 0,3 1,1

19 RÝCHOLKA Choustníkovo Hradiště VS-1 23 650 0,7 6 390 0,2 11,0

20 EPOS CZ spol. s r.o. - hlubinný vrt DKK-1 157 680 5,0 3 250 0,1 15,0

21 VaK Dvůr Králové HV 3 "Žirecká Podstráň" HV-3 189 216 6,0 900 0,0 13,0

22 BATIS - Verdek Dvůr Králové n. L. S-1 15 000 0,5 445 0,01 4,1

23 VaK Dvůr Králové, Lužánka K-1 K-1 31 536 1,0 400 0,01 15,0

celkový  odběr   podzemních vod  z  kolektoru A: 3 407 643 108 2 033 893 64,5 272,7

povolený odběr odběr 2012 

 
  

V následujícím obr. 4-26 je patrný pokles odběru vody v období 1989 – 2015. Pokles je způsoben 

především zrušením vodních zdrojů-vrtů V-5, V-6, V-9 městského vodovodu, několikanásobným 

poklesem odběru z vodárenských vrtů HV-2, HV-3, ukončením odběru z vrtu V-13 TIBA, odstavením 

vodárenského vrtu K-1, i částečným poklesem odběrových množství z hlavních vodárenských vrtů 

HVA-1 Teplárna a HV-1 Hrubá Luka.  

Kromě uvedených hlavních vodních zdrojů je zvodnění cenomanského kolektoru A využíváno 

lokálními malými a drobnými vodními zdroji obcí a zemědělských podniků a průmyslových firem. 

Dle vodohospodářské evidence v roce 2012 bylo z těchto zdrojů odebíráno celkem 7,7 l/s. 
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Řada malých a drobných zdrojů využívá v rámci hodnoceného hydrogeologického rajonu zvodnění 

turonských, permských a kvartérních vrstev včetně hornin krystalinika. 

 

 

Obrázek 4-25 Mapa odběrů podzemních vod z kolektoru A 

 

 

Obrázek 4-26 Graf odběrů podzemních vod kolektoru A 1988-2012 v HGR 4240 
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Odběry a povrchových vod a vypouštění odpadních vod 
 

Tabulka 4-15 Odběry a povrchových vod a vypouštění odpadních vod 

č. m
3
/rok

povol. 

m3/měs
 l/s

 celkem 

m
3
/rok

celkem 

l/s

1a Teplárna Dvůr Králové 8 000 000 253,7 3 921 040 124,3

2a MALUS s.r.o. Choustníkovo Hradiště 62 000 10 320 2,0 22 300 0,7

3a MALUS s.r.o. Choustníkovo Hradiště 103 680 20 736 3,3 200 0,01

4a MALUS s.r.o. Choustníkovo Hradiště 99 000 16 500 3,1 0 0,0

celkový odběr povrchových vod: 8 264 680 262 3 943 540 125

č. m
3
/rok

povol. 

m3/měs
 l/s

 celkem 

m
3
/rok

celkem 

l/s

1b Dvůr Králové nad Labem - SČOV 5 200 000 15 500 164,9 3 708 850 117,6

2b Teplárna Dvůr Králové - průtočné chlaz.-výtok II 8 000 000 253,7 2 999 170 95,1

3b Teplárna Dvůr Králové - odkaliště 2 000 000 63,4 748 990 23,8

4b Bílá Třemešná - ČOV 165 000 14 000 5,2 153 432 4,9

5b Mostek - ČOV 100 000 6 650 3,2 69 875 2,2

6b Město Dvůr Králové - koupaliště 13 600 0,4 15 412 0,5

7b Choustníkovo Hradiště - VK 15 700 0,5 9 705 0,3

8b Domov důchodců Žireč - ČOV 6 315 526 0,2 6 000 0,2

9b BATIS - VERDEK Dvůr Králové n. L. 15 000 1 250 0,5 1 095 0,03

celkové vypouštění odpadních vod: 15 515 615 492 7 712 529 245

povolené vypouštění vypouštění 2012 

povolený odběr odběr 2012 

 
 

 

 

Obrázek 4-27 Mapa Odběrů a povrchových vod a vypouštění odpadních vod 
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5. KONCEPČNÍ HYDROGEOLOGICKÝ MODEL 

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.  

V hydrogeologickém rajonu 4240 Královédvorská synklinála je vyvinut kolektor podzemní vody A, 

vázaný na vrstvy pískovců a perucko-korycanské souvrství (cenoman). Slínovce a spikulitové slínovce 

bělohorského souvrství (spodní turon) vytváří nadložní izolátor. 

V hydraulickém modelu je proudění podzemní vody simulováno ve třech modelových vrstvách, 

vymezených terénem a bází a podloží křídových vrstev a vrstev triasu. K dotaci kolektoru dochází 

přímo efektivní infiltrací v oblastech výchozů cenomanských a triasových vrstev k povrchu terénu, 

v malé míře přetokem přes nadložní turonský izolátor (místně poloizolátor). 

 

 
 

Obrázek 5-1 Koncepční model 

 

Podzemní voda je za přirozených podmínek proudění v kolektoru A částečně drénována v rámci 

mělkého oběhu na okrajích struktury drobnými vodními toky (Netřeba, Drahyně, Kocbeřský potok). 

Dominantní drenáž podzemních vod probíhá v úsecích, kde tok Labe kolektor A částečně protíná 

(úseky hráz Les Království – Verdek, Stanovice – Kuks). Patrně pouze v malé míře podzemní vody 

přetékají přes mladší turonská souvrství do kvartérní nivy Labe, která je následně odvodňována 

korytem Labe. Zároveň probíhá odvodnění kolektoru odběrem jímacími vrty v centrální části 

synklinály. 
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SESTAVENÍ MAP HYDRAULICKÝCH, FYZIKÁLNÍCH A DALŠÍCH PARAMETRŮ 

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

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

rychlosti proudění podzemní vody, mocnost zvodnění. Tyto mapy byly využity jako podklad pro 

naplňování matematického modelu. Na základě dosavadních zkušeností byly pro konstrukci map 

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

nepropojují více kolektorů a reprezentují vlastnosti popisovaného kolektoru. 

Hydraulické vlastnosti kolektoru A byly zjišťovány v rámci projektu z výsledků čerpacích zkoušek, 

realizovaných v minulosti na jednotlivých hydrogeologických jímacích vrtech. Byla využita data 

GDbase, která obsahuje data o ustálených hladinách (h) před čerpacími zkouškami a data stupňovitých 

čerpacích zkoušek, kdy čerpaným množstvím (Q) odpovídají příslušná snížení hladiny (s) od ustálené 

hladiny. 

Na základě dosavadních zkušeností byly pro konstrukci map využity jen vrty, které mají jednoznačné 

údaje o výstroji, které prokazatelně nepropojují více kolektorů a reprezentují vlastnosti popisovaného 

kolektoru.  

Pro rajon 4240 Královédvorská synklinála byla vybrána data z celkem 84 čerpacích zkoušek (75 

reprezentativních vrtů; v některých případech jde o více čerpacích zkoušek z totožného vrtu v rámci 

opakovaného testování vrtu ve změněných režimních a technických podmínkách). Z těchto dat byly 

vypočítány pro jednotlivá snížení (obvykle 1 až 3 snížení, méně 4) specifické vydatnosti (q). Každému 

snížení hladiny (s1, s2, s3) odpovídají jednotlivá specifická snížení (q1, q2, q3). 

Pro charakteristiku každého vrtu byla vybrána specifická vydatnost obvykle z druhého (q2) nebo 

třetího (q3) snížení podle poměru velikosti snížení a celkové výšky vodního sloupce vrtu, 

s přihlédnutím k délce čerpací zkoušky a trendu vypočtených hodnot q1, q2, q3. 

Spočítaná a následně vybraná charakteristická specifická vydatnost pro reprezentativní vrty byla 

vstupní hodnotou pro výpočet indexu Y a odvození transmisivity T kolektotu A, ověřené jednotlivými 

vrty. Získané výsledky parametru Y – indexu průtočnosti – byly statisticky zpracovány, jsou 

předloženy v následující tabulce 5-1.  

 

Tabulka 5-1 Statistické vyhodnocení indexu Y 

parametr Y 

počet stanovení  84 

průměrná hodnota 5,54 

medián 5,70 

modus 5,38 

průměrná odchylka 0,65 

odchylka 0,69 

směrodatná odchylka 0,83 

maximální hodnota 7,18 

minimální hodnota 2,48 

 

V následující mapce (viz obr. 5-2) je patrný výskyt a proměnlivost indexu průtočnosti Y kolektoru A 

královédvorské synklinály. Barevně je rozlišeno celkem 9 tříd indexu průtočnosti, od nejvyšší 

průtočnosti (tmavě modrá) po nejnižší (tmavě hnědá). Modrými plochami jsou orientačně vymezeny 

části kolektoru A se zvýšenými, vysokými a nejvyššími průtočnostmi. Z mapky je patrné, že vyšší 

průtočnosti kolektoru se nacházejí v hlubších (nikoliv nejhlubších) partiích synklinály. Nejvyšší 
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průtočnosti byly zjištěny v prostoru západní části intravilánu města Dvůr Králové nad Labem a jeho 

především západního okolí. Nové hydrogeologické vrty uvedenou distribuci průtočnosti třemi ze čtyř 

vrtů potvrdily, určitou anomálii vykázal vrt 4240_03A, který ověřil ojedinělý výskyt nejvyšší 

průtočnosti i na východním okraji města Dvora Králové nad Labem. 

 

Značná část kolektoru A je charakterizována hodnotami hydraulické vodivosti v intervalu 1.10
-5

 m/s 

až 1.10
-6

 m/s. Zóny s vyšší hydraulickou vodivostí v hodnotách n.10
-4

 m/s jsou v kolektoru A zadány 

v oblasti nádrže podzemní vody mezi Lesem Království a Žirčí. Hydraulická vodivost kolektoru klesá 

směrem k okrajům rajonu (infiltrační oblasti), kde nejčastěji dosahuje hodnot n.10
-6

 m/s (viz. obr. č. 

20). Specifická vydatnost cenomanských vrtů se pohybuje v rozmezí od 0,01 l/s.m do cca 5 l/s.m. 

Průměrná hydraulická vodivost bělohorského souvrství činí 5.10
-7

 m/s, specifická vydatnost vrtů se 

pohybuje od 0,01 l/s.m do 0,03 l/s.m. 

V následující mapce (viz obr. 5-3) je patrný výskyt a proměnlivost indexu propustnosti Z kolektoru A 

královédvorské synklinály. Barevně je rozlišeno celkem 8 tříd indexu propustnosti, od nejvyšší 

propustnosti (tmavě modrá) po nejnižší (okrová). Modrými plochami jsou orientačně vymezeny části 

kolektoru A se zvýšenými, vysokými a nejvyššími propustnosti.  

Z mapky je patrné, že vyšší propustnosti kolektoru se nacházejí v hlubších partiích synklinály v oblasti 

akumulace podzemních vod. Nejvyšší propustnosti byly zjištěny v prostoru západní části intravilánu 

města Dvůr Králové nad Labem a jeho především západního okolí. Nové hydrogeologické vrty 

uvedenou distribuci propustnosti potvrdily, určitou anomálii vykázal vrt 4240_03A, který ověřil 

ojedinělý výskyt nejvyšší propustnosti i na východním okraji města Dvora Králové nad Labe. 
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Obrázek 5-2 Mapa indexu průtočnosti (transmisivity) Y 
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Obrázek 5-3 Mapa indexu propustnosti ZL 
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5.1. SYSTÉMOVÁ ANALÝZA OBĚHU PODZEMNÍ VODY  

S využitím dostupných údajů hydraulických vlastností horninového prostředí zájmového území 

z hydrodynamických zkoušek a údajů archivních vrtů byly vytvořeny mapy prostorového rozložení 

jednotlivých parametrů, tj. hydraulická vodivost, porozita, rychlosti proudění podzemní vody, mocnost 

zvodnění. Tyto mapy následně budou využity jako podklad pro naplňování matematického modelu. 

Na základě dosavadních zkušeností byly pro konstrukci map využity jen vrty, které mají jednoznačné 

údaje o výstroji, jinými slovy jen takové, které prokazatelně nepropojují více kolektorů a reprezentují 

vlastnosti popisovaného kolektoru. 

INTERPRETACE 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 sloužily pro zpracování jednotlivých hydraulických modelů. 

Mocnost kolektoru A ve východní části synklinály je ve srovnání se západní částí synklinály přibližně 

dvakrát, a více na k východnímu okraji až několikanásobně menší. Této distribuci mocnosti do určité 

míry odpovídá distribuce průtočnosti kolektoru.  

Průtočnost kolektoru A je nejvyšší v centrální osové části synklinály, neboť průtočnost jistě souvisí 

s mocností zvodnělé vrstvy kolektoru v oblasti volné hladiny křídel synklinály. V osové části 

synklinály je zvodnělá celá mocnost kolektoru A. 

Nápadně vysoké průtočnosti a tím i propustnosti kolektoru A jsou hojně dokumentovány v osové části 

synklinály, kde se cenomanský kolektor A nachází pod vrstvou nadložního turonského izolátoru a 

hladina podzemní vody kolektoru je napjatá. O existenci tlakové zvodně svědčí výsledky 

monitorování podzemních vod. Monitorování dokládá šíření tlakových vzruchů, způsobených 

intervalovým jímáním podzemní vody z kolektoru. Tlakové vlny se šíří rychle, intenzivně a na velké 

vzdálenosti. Vysoké průtočnosti a propustnosti kolektoru A tak jsou vedle uvedených faktorů přičítány 

tzv. pružným zásobám podzemních vod. 

Příčina výskytu nejvyšších průtočností v oblasti západní části města a západně od města a menších 

průtočností východně od města až k Žirči je nejasná. Pravděpodobně je dána menší propustností 

pískovců kolektoru, částečně by mohla být způsobena i vlivem vodárenského odběru v území 

jihovýchodního okraje města. 

Podle intenzity šíření tlakových vln od vrtu HV-1 Hrubá Luka až k vrtu VP7014 Kuks je zřejmé, že 

předpokládaný žirečský zlom netvoří významnou bariéru pro proudění podzemních vod ve směru osy 

synklinály. 

 Podzemní voda proudí kolektorem A do centra pánve ze severního a jižního křídla a      od západního 

synklinálního uzávěru. Ve východní části synklinály, kde je jižní křídlo porušeno vlčkovickým 

zlomem, dochází podél něj k sestupnému bočnímu proudění západním směrem. Zvičinská porucha 

v jihozápadní a jižní části synklinály usměrňuje pohyb podzemní vody jihovýchodním směrem k Žirči 

a Stanovicům. Na východním okraji rajonu svědčí výrazný prohyb hydroizohyps podél toku Běluňky o 

drenážním účinku jejího hluboce zařízlého údolí, hydrologická rozvodnice zde tvoří východní hranici 

rajonu. 

V západní části synklinály ovlivňuje směr proudění podzemních vod v kolektoru A drenážní účinek 

Labe, zesíleně se projevuje skokem hladiny Labe na hrázi vodní nádrže Les Království z 323 m n. m. 
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na 292 m n. m. v úseku pod nádrží. Od nádrže směrem ke Dvoru Králové nad Labem postupně klesá 

vliv drenážního účinku Labe a zvyšuje se vliv jímání podzemní vody vodárenskými vrty, především 

vrtem HVA-1 Teplárna, méně vrtem HV-1 Hrubá Luka. Dle úrovně hladiny ve vrtu 4240_02 

Filířovice se na směr proudění podzemních vod již v jeho profilu dominantně uplatňuje vliv odběru 

v centrální části synklinály. V prostoru Dvora Králové nad Labem probíhá trvale přetok ze starých 

nevyužívaných artéských vrtů, drenážní účinek Labe je z důvodu odběrů podzemních vod 

vodárenskými vrty menší. 

Novým vrtem 4240_01A Žireč byl zjištěn tlak zvodně 1,45 bar, což odpovídá výšce 14,78 m nad 

odměrným bodem (286 m n. m.). Tento nový výsledek mění pohled na drenážní funkci Labe v úseku 

Dvůr Králové nad Labem – Žireč a proudění podzemní vody v toto úseku.  

Proudění podzemní vody v koncovém úseku synklinály, v kterém Labe opouští hydrogeologický 

rajon, je silně ovlivněno málo propustnou až nepropustnou barierou vlčkovického zlomu, který se zde 

propojuje předpokládaným žirečským zlomem se zlomem zličinským (respektive kaškovským). 

Pokles nebo navýšení odběru vody v řádu jednotek l/s v centrální části synklinály se ihned projevuje 

změnou tlaku podzemní vody kolektoru A v celé jeho východní část od Dvora Králové po vrt 7014 

Kuks.  

Odvodnění kolektoru A do Labe se v uvedeném úseku děje přes místně tektonicky porušný artéský 

strop nadložních turonských vrstev, zónou přípovrchového navětrání a rozpukání turonských slínovců 

a kvartérními fluviálními sedimenty údolní terasy Labe. Pokud zlomy netvoří zcela nepropustnou 

bariéru, tak k finánímu odvodnění do Labe z části dochází i za nimi, a to v úseku Stanovice – Kuks, 

kde koryto Labe prochází stropem kolektoru A. 

Místem přírodní drenáže je Labe, protékající osou rajonu. Podle výsledků hydrometrických prací 

(Vlček, 1993) zastřené přírony podzemních vod do labského koryta jsou soustředěny do dvou úseků 

toku Labe královédvorskou synklinálou. Prvním úsekem je přibližně 7 km dlouhá trať v délce údolní 

nádrže Les Království s příronem podzemních vod 180 l/s ± 50 l/s, druhým úsekem je podle tlakových 

poměrů cenomanské zvodně, zjištěné vrtem 4240_01A, až úsek za hranicí rajonu. Labe v úsek 

Stanovicemi – Kuks – Brod s příronem podzemních vod 230 l/s ± 40 l/s. 

 

ANALÝZA ČASOVÝCH ŘAD KOLÍSÁNÍ HLADINY PODZEMNÍCH VOD 

Vypadlé srážky způsobují vzestup hladiny podzemní vody v kvartérních kolektorech a v připovrchové 

zóně navětrání turonských slínovců se zpožděním v řádu jednotek dnů až prvních týdnů, sezónní 

vzestup je obvykle zahájen v listopadu nebo v prosinci. 

 U objektů v infiltrační oblasti cenomanu je vzestup hladiny podzemní vody obvykle posunut do ledna 

až února, v únoru až březnu, někdy až v dubnu, je zahájen poklesu hladiny podzemní vody. Reakce 

hladiny na jarní tání v infiltrační oblasti cenomanu se zpravidla projevuje se zpožděním cca 25 dnů 

oproti reakci hladiny připovrchové turonské zvodně. 

Na vrtech s napjatou hladinou cenomanské zvodně nebylo zjištěno výrazné kolísání hladiny podzemní 

vody kolektoru A. Vzestup hladiny podzemní vody ve vrtu s nadložním turonským izolátorem je 

pomalejší a projevuje se s větším zpožděním. 

Z důvodu časové prodlevy realizace monitorovacích vrtů byl v blízkém okolí hydrogeologických vrtů 

4240_02A a 4243_03A vytipovány vrty K-1 (Lužánky), HV-1 (HZS) a V-16 (koupaliště), viz tabulku 

5-1, které jsou reprezentativní pro monitorování režimu cenomanské zvodně. Na vrty byl osazeny 

dataloggery již v únoru 2014, na vrt HV-4 v září 2015. Získaná data jsou použita pro hodnocení 
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režimu kolektoru A hydrogeologického rajonu 4240 Královédvorská synklinála. Situování vrtů je 

patrné na následujícím obrázku 5-4. 

 

Tabulka 5-2 Umístění dataloggerů v jiných hydrogeologických objektech 

hydrogeologický 

objekt 

název 

 

hloubka 

(m) 

odměrný bod 

(m n. m.) 

Sledované období 

K-1 Lužánky 126,5 289,84 od 1/2014 
V-16 koupaliště 133,2 293,49 od 1/2009 
HV-1 Hasičský záchranný sbor (HZS) 80,0 322,42 od 1/2014 
HV-4 Hrubá Luka 124,0 278,70 od 20.9.2015 

 
Získaná aktuální data byla použita pro upřesnění režimu podzemních vod v zájmovém území. 

 

 Monitorovací vrty 

 

Pro posouzení časového vývoje hladin podzemních vod a režimu podzemních vod kolektoru A rajonu 

4240 Královédvorská synklinála byla využita data monitorovacích vrtů 

 

ČHMÚ: 

 VP7013 Bílá Třemešná (kolektor A) 

 VP7014 Kuks (kolektor A) 

 VP7012 Libotov (kolektor A) 

 VP7022 Nové Lesy (kolektor A) 

 VP7, VP8 (kvartér) 

 

„doplňkových“ (viz tabulka 5-2): 

 K-1 Lužánky (kolektor A) 

 V-16 koupaliště (kolektor A) 

 HV-1 hasičský záchranný sbor (HZS) (kolektor A) 

 HV-4 Hrubá luka (kolektor A) 
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Obrázek 5-4 Situování vrtů ČHMÚ a nových vrtů projektu, včetně „doplňkových vrtů“ a hlavních vodárenských 

vrtů 

 

Výsledky monitorování podzemních vod kolektoru A 

Měření hladin datovými snímači bylo zahájeno ihned po dokončení jednotlivých vrtů, přesto je délka 

měření z hlediska interpretace vývoje a trendů velmi krátká: v případě vrtů „Filířovice“ a „Vlčkovice“ 

5 měsíců, v případě vrtu „Dvůr Králové nad Labem“ 3 měsíce, vrtu „Žireč“ 1,5 měsíce. 

 

Obrázek 5-5 Graf č. 1 hladin podzemních vod 1991-2015 



Rebilance zásob podzemních vod                                                         ID EIS 10051606-SFŽP 

80 

 

 

Graf č. 1 (obr.5-5) zasazuje výsledky sledování hladin nově vybudovaných hydrogeologických vrtů 

do kontextu výsledů 25 letého období monitorovacích vrtů ČHMÚ, vybudovaných v roce 1991 (Bílá 

Třemešná, Kuks). Zároveň je v grafu zobrazen časový vývoj vrtu ČHMÚ vybudovaného v roce 2008 

(Nové Lesy) a výsledů „doplňkových“ vrtů K-1, V-16 a HV-1 (HZS). 

Graf č. 2: (obr. 5-6) Do grafu jsou promítnuty hladiny kvartérních vrtů VP7, VP8. Vertikálním 

posunem byl do grafu promítnut vrt ČHMÚ Libotov. Vertikální posun linií hladin umožňuje umístit 

linie do přehledné blízkosti, a tak přesněji a podrobněji sledovat jejich vzájemné vztahy, podobnosti a 

odlišnosti časového vývoje. 

Z grafu č. 2 je na první pohled patrný odlišný roční chod kvartérních vrtů VP7, VP8 od víceletého 

chodu hladin cenomanské zvodně v území s napjatou hladinou. Víceletý chod se vyznačuje tím, že 

v některých zimních mimovegetačních dotačních obdobích v důsledku nepřízně klimatických poměrů 

nedojde k dotaci kolektoru a nedoje tak k obvyklému jarnímu nárůstu hladin. Z grafu je patrné, že 

například zimní období přelomu let 2001/2002 bylo dotačně velmi příznivé, naopak zimní období let 

2002/2003 bylo dotačně prakticky nulové. 

 

 

Obrázek 5-6 Graf č. 2 hladin podzemních vod 1988-2015 

 

Dalším charakteristickým rysem je velký rozkyv hladiny vrtu, situovaném v infiltračním území 

kolektoru A (Libotov), ve srovnání až s několikanásobně menším rozkyvem hladiny vrtu, který je 

situován v území stoku a akumulace podzemních vod s napjatou hladinou (všechny ostatní vrty). 

Další poznatkem je poměrně velký stupeň korelace hladin všech monitorovaných vrtů kolektoru A, 

vyjma vrtu VP7013 Bílá Třemešná, který je pravděpodobně mírně ovlivněn stavidlem přehrady Les 

Království. Nepříznivou okolností ve sledování korelace a zejména sledování vlivu vodárenského 

jímání je skutečnost, že v grafech jsou zobrazena data různé míry přesnosti: mísí se zde data časových 
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řad s intervalem měření 24 hodin (Bílá Třemešná), s daty měsíčních průměrů hladin (Libotov, Kuks; 

Kuks od roku 2010 jednodenní interval), dále týdenní intervaly (Nové Lesy), data hladin nových vrtů 

Rebilance s intervalem 6 hodin a doplňkové monitorovací vrty s intervalem 4 hodiny (V-16 

koupaliště, K-1, HV-1, HV-1). 

Velmi rychlý nástup hladiny vrtu VP7014 Kuks je způsoben vedle klimatických vlivů velmi nízkých 

stavů podzemních na začátku devadesátých let také poklesem odběru vody z vodárenského centra na 

jihovýchodním okraji města Dvůr Králové nad Labem včetně poklesu případně zrušení odběrů 

z artéských vrtů pro průmyslové účely, situovaných v území města. Během deseti let poklesl odběr 

vody o třetinu. Pokles odběru způsobil nástup hladiny o cca 5 m – 6 m. V důsledku dalšího poklesu 

odběru v následujících patnácti letech došlo k postupnému nástupu hladiny vrtu VP7014 Kuks o 

dalších cca 1,5 m. Pomalejší nástup hladiny je patrný i u vrtu V-16. 

 

Časové vývoje hladin vrtů východně od vodárenského vrtu HV-1 Hrubá Luka jsou intenzivně 

ovlivněny jímáním podzemní vody z tohoto vrtu. K jímání je využíván levný noční proud v časových 

úsecích 20 h – 8 h a levný proud ve dnech pracovního volna. Jímání proto generuje tlakové vlny, které 

se šíří kolektorem A na velké vzdálenosti, nejintenzivněji v oblasti akumulace podzemních vod ve 

směru odtoku podzemních vod od Dvora Králové n. L. k Žirči. Ve směru příčném na uvedený směr, 

tedy ve směru přítoku pozemních vod ze severního křídla synklinály (vrt 4240_03A), se tlakové vlny 

šíří s podstatně menší intenzitou: 

 

Tabulka 5-3 Vliv odběrů z vrtu HV-1 na hladiny vody v ostatních vrtech  

K-1 Lužánky vzdálenost od HV-1: 780 m výška vln cca 0,30 m 

4240_03A Dvůr Králové n. L. vzdálenost od HV-1: 1080 m výška vln cca 0,28 m 

HV-4 Hrubá Luka vzdálenost od HV-1: 670 m výška vln cca 2,00 m 

4240_01A Žireč vzdálenost od HV-1: 3070 m výška vln cca 0,75 m 

VP7014 Kuks vzdálenost od HV-1: 4860 výška vln cca 0,50 m 

V-16 koupaliště vzdálenost od HV-1: 1870 m vlny z vrtu HV-1 se neprojevují 

 

(velmi mírné nepravidelné kolísání hladiny vrtu V-16 v intervalu jednoho až dvou dnů je 

pravděpodobně způsobeno odběrem z vrtu V-14 ZOO, viz graf č. 3) 

Tlakové vlny jsou patrné v grafu č. 6 (obr. 5-10) 

Anizotropie šíření tlakových vln ve zvodni kolektoru A by mohla být způsobena zvýšenou 

propustností kolektoru A ve směru podélné osy synklinály. Této teorii neodpovídá absence vln 

vyvolaných vrtem HV-1 Hrubá Luka ve vrtu V-16 koupaliště. Lze také uvažovat o rozdílných 

podmínkách vlivu směrů proudění podzemních vod.  

 

Z grafu č. 3 (obr. 5-7) je dobře patrný pozvolný nástup hladiny v důsledku pokračujícího poklesu 

odběru vody z vrtu V-16. Vliv ročních sezón, který se intenzivně projevuje na kolísání hladiny 

kvartérního vrtu VP7 v údolní terase Labe, se na cenomanských vrtech s napjatou hladinou kolektoru 

A projevuje málo a tlumeně. 

Kmitání hladiny je způsobeno velkou měrou intervalovým odběrem z vodních zdrojů. Odlišný 

charakter kmitání je způsoben odlišným intervalem měření hladin monitorovacích vrtů: 
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denní interval Bílá Třemešná Kuks, týdenní interval Nové Lesy, 4 hodiny V-16, 6 hodin nové vrty 

projektu. 

Rychlý pokles hladiny vrtu 4240_04A Vlčkovice, shodný s poklesem hladiny v kvartérním vrtu, je 

nejasný. Zastižená hladina kolektoru A vrtu s negativní výtlačnou úrovní dosahovala přibližně 3,07 m 

pod terén tj. do úrovně 297,72 m n. m (1.6.2015). 

Chemizmus vody vrtu se 4240_04A liší od běžného chemizmu vod kolektoru A královédvorské 

synklinály mimořádně vysokou mineralizací (2 g/l), způsobenou především vysokou koncentrací iontů 

sodíku (428 mg/l), síranů (736 mg/l), hydrogenuhličitanu (558 mg/l). Anomálie je přičítána vlivu 

vlčkovického zlomu, podobně jako v případě vrtu 4240_01A Žireč. 

Pozvolný nástup hladiny vrtu V-16 vzhledem vrtu VP7013 Bílá Třemešná svědčí o pozvolném 

doplňování zásob podzemních vod po období let 2005 – 2009, které je charakterizováno poklesem 

odběrů v centrální části synklinály přibližně z 52 l/s na cca 40 l/s. 

 

 

Obrázek 5-7 Graf č. 3 hladin podzemních vod 2009-2015 

 

Z grafu č. 4 (obr. 5-8) je patrná těsná vazba hladiny kolektoru A v území synklinály akumulace 

podzemních vod mezi východním okrajem Dvora Králové nad Labem (vrt K-1) a východní částí 

synklinály (vrt VP7014 Kuks) na zvyšování odběru z vrtu HV-1 Hrubá Luka z 8 l/s na 16 l/s (a na 

pokles). Obzvlášť názorná je tato inverzní vazba mezi výraznými změnami v odběru vody z vrtu HV-1 

a hladinou vrtu VP7014 Kuks v roce 2013. Vysoký stupeň korelace mezi vrtem K-1 Lužánky a 

Kuksem je ještě více patrný v grafu č. 8 (obr. 5-12) 

 Bodové velké snížení hladiny vrtu K-4 několikrát v roce je způsobeno spuštěním výkonného čerpadla 

ve vrtu K-4 pro kontrolní odběr vzorku podzemní vody na stanovení chlorovaných uhlovodíků. 

Hladina vrtu V-16 je výrazně ovlivněna letním odběrem vody pro koupaliště (okolo 1 l/s). Křivky 

hladin vrtů vrt VP7014 Kuks a VP7022 Nové Lesy jsou proloženy lineárními spojnicemi trendu. 
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Obrázek 5-8 Graf č. 4 hladin podzemních vod 2009-2015 

 

Z grafu č. 5 (obr. 5-9) je parný odlišný časový vývoj hladiny vrtu VP7013 Bílá Třemešná oproti 

ostatním vrtům. Hladina vrtu od poloviny dubna neklesá, ale zůstává přibližně na stejné úrovni. Tato 

anomálie je pravděpodobně způsobena manipulací z hladinou přehrady vodní nádrže Les Království. 

V grafu je znázorněno období realizace hydrodynamické zkoušky (HDZ) na vrtu 4240_03A (2.7.2015 

– 26.7.2015). Hladina v testovaném vrtu byla velmi výrazně ovlivněna intervalovým odběrem z vrtu 

HV-1 Hrubá Luka, tlakové vlny významně ovlivnily průběh hladiny vrtu během čerpací a stoupací 

zkoušky.  

V grafu je rovněž patrná těsná závislost i hladiny vrtu 4240_01A Žireč na intervalovém čerpání 

vodárenského vrtu HV-1 Hrubá Luka. Graf hladiny vrtu 4240_03A Dvůr Králové nad Labem od 

29.7.2015 téměř překrývá hladinu vrtu K-1 Lužánky. 

 

Z grafu č. 6 (obr. 5-10) je patrné odlišné kmitání hladiny vrtu V-16 koupaliště na rozdíl od hladin 

centrální a východní částí synklinály, která je ovládaná intervalovým čerpáním vrtu HV-1 Hrubá Luka. 

Mezi vrtem HV-1 a vrtem V-16 se nachází koryto Labe (viz obr. č. 19 a č. 25); jeho drenážní účinek 

šíření tlakových vln západním a severozápadním směrem pravděpodobně pohlcuje. Nejvíce je 

uvedený rozdíl patrný v grafu č. 6 ve vývoji hladin ve dnech 17.10.2015 – 19.10.2015, kdy se velice 

výrazné tlakové změny ve východní část synklinály ve vrtu V-16 vůbec neprojevily. 

Přesto z podrobné prohlídky předchozího grafu č. 4 je zřejmý poměrně velký stupeň korelace i mezi 

vrty V-16 a VP7014 Kuks. 
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Obrázek 5-9 Graf č. 5 hladin podzemních vod 2015 

 

 

Obrázek 5-10 Graf č. 6 hladin podzemních vod 2015 
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Graf č. 7 (obr. 5-11) dokumentuje poměrně velký stupeň korelace vrtů západní, střední a východní 

části synklinály, data vrtu K-1 jsou mírně uhlazena tak, aby křivky byly co nejlépe srovnatelné i přes 

různost intervalů dat jednotlivých vrtů. 

Nejvíce se odlišují hladiny vrtů VP7013 Bílá Třemešná a VP7022 Nové Lesy, přičemž nový vrt 

4240_02A dle dosud krátkého období monitorování koreluje s hladinou vrtu VP7022 Nové Lesy (viz 

graf č. 5); vrt VP7013 Bílá Třemešná je pravděpodobně ovlivněn manipulací s hladinou přehrady 

vodní nádrže Les Království.  

 

 

Obrázek 5-11 Graf č. 7 hladin podzemních vod 2014 

 

Graf č. 8 (obr. 5-12) znázorňuje časový vývoj hladin v téměř dvouletém období zapojení doplňkových 

monitorovacích vrtů do úkolu Rebilance. V tomto období dochází k pozvolnému vyprazdňování zásob 

podzemních vod. Sezónní doplňování zásob, patrné na kvartérních vrtech VP7, VP8, není na 

hladinách zvodně cenomanského kolektoru A patrné, suché období druhé poloviny roku 2015 se 

projevuje pouze poněkud rychlejším souběžným poklesem hladin s výjimkou vrtu VP7013 Bílá 

Třemešná, jehož odlišný vývoj je pravděpodobně ovlivněný vodní nádrží Les Království. 

Vrt HV-1 Hasičský záchranný sbor (HZS) je situován v severním křídle synklinály. Vyznačuje se 

velkým vlivem nepravidelného odběru v kombinaci s poměrně malou vydatností. Jako monitorovací 

objekt se jeví jako nevhodný, s malou vypovídací schopností. 

Vrt 4240_02 Filířovice již není ovlivňován vodním režimem nádrže Les Království, ale je součástí 

režimu synklinály s obdobným časovým vývojem hladin jako má vrt VP7022 Nové Lesy a vrt V-16, 

vliv drenážního účinku Labe pod přehradní nádrží Les Království je poměrně velmi malý. 
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Obrázek 5-12 Graf č. 8 hladin podzemních vod 2014-2015 

 

 

NÁVRH NA DOPLNĚNÍ POZOROVACÍ SÍTĚ PODZEMNÍCH VOD 

Z navrhovaných hydrogeologických pozorovacích objektů byly realizovány 4 vrty – viz tabulka 3-5 v 

kapitole 3. 
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6. MODELOVÉ VÝPOČTY ZÁSOB PODZEMNÍCH VOD 

6.1. HYDROLOGICKÝ MODEL 

6.1.1. DOTACE PODZEMNÍCH VOD 

Královédvorská synklinála je uzavřená dílčí část české křídové pánve se samostatným oběhem 

podzemní vody. Na JZ je omezena zvičínskou antiklinálou a na severu výskytem křídových 

sedimentů. Území je odvodňováno Labem, které HGR 4240 protéká. V rajonu se vyvinul jen kolektor 

A v pískovcových polohách perucko-korycanského souvrství cenomanského stáří s průlinově- 

puklinovou propustností. Nadložní vrstvy svrchní křídy tvoří stropní izolátor. Mocnost kolektoru A je 

nejvyšší na západě, až 55 m, směrem na východ klesá a vykliňuje až na 5 m na východním okraji 

rajonu. V centrální části synklinály se vytváří artésky napjtá zvodeň, která směrem na západ a sever 

přechází do poměrně rozsáhlé oblasti infiltrace, část přítoku pochází i z JZ ze zvičínské antiklinály. 

Přirozená drenáž nastává skrytými vývěry do toku Labe (významnou funkci zde hraje vlčkovický 

zlom, který porušuje stropní izolátor). 

Většinu plochy HGR 4240 tvoří mezipovodí Labe mezi vodoměrnými stanicemi Království (0060) a 

Kuks (0070). Hranice mezipovodí zhruba odpovídají hranicím rajonu. Průtok v Království je 

dlouhodobě pozorován vodoměrnou stanicí ČHMÚ. Pozorování průtoku vodoměrnou stanicí ČHMÚ v 

Kuksu skončilo v roce 1985. K dispozici byla tedy řada pozorování 1964-1985. Poloha mezipovodí v 

rajonu je znázorněna na obrázku 4-11, základní charakteristiky a informace o dostupných datech 

obsahuje tabulka 4-4 v kapitole 4.2. V rámci projektu byla zřízena následující pozorování: A-9 (4240) 

Hartský potok (Dvůr Králové nad Labem), A-10 (4240) Drahyně (Vlčkovice v Podkrkonoší). 

 

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. Obrázek 6-1 poskytuje informace o souhrnném užívání vod v 

dílčích povodích. Míru ovlivnění vyjádřenou v % celkového odtoku obsahuje tabulka 6-1. 

 

Obrázek 6-1 Souhrnné užívání vod v dílčích povodích.  

POV: povrchový odběr, POD: podzemní odběr, VYP: vypouštění 
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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 86.24 67.55 7.12 5.58 

POD mezipovod í Labe (Kuks) 4.12 NaN 67.75 56.94 6.90 5.80 

POV mezipovod í Labe (Kuks) 11.65 NaN 192.88 180.08 19.65 18.35 

VYP mezipovod í Labe (Kuks) 21.22 NaN 352.77 378.44 35.94 38.55 

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

 

POSTUP A VÝSLEDKY STANOVENÍ PODZEMNÍHO ODTOKU A DOTACE PODZEMNÍCH VOD 

V případě hydrogeologických rajonů s menším počtem pozorovaných dat, což je případ HGR 4240 

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 4240 dle této metodiky jsou dále označovány HGR_TRANS. 

Výsledky ve formě datových řad měsíčních průměrů veličin hydrologické bilance, včetně základního 

odtoku a dotace zásob podzemní vody jsou předány odběrateli v elektronické formě spolu s výsledky 

pro dílčí povodí. 

Pro rámcové posouzení dílčích i finálních výsledků uvádíme na obr. 6-3 až 6-4 průběhy měsíčních řad 

pozorovaného a modelovaného odtoku, na obr. 6-2, 6-5 až 6-6 průběhy základního odtoku stanovené 

modelováním. 

Hodnota koeficientu Nash-Sutcliffe pro vyjádření shody průtoku simulovaného modelem Bilan a 

měřeného průtoku je pro mezipovodí Labe (Kuks) -0.29. 

Na obr. 6-7 a 6-9 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. 6-10. Stejné charakteristiky jsou na obr. 6-11 pro dotace podzemní vody. 

Na obr. 6-12 pro základní odtok, na obr. 6-13 pro dotace podzemní vody jsou čáry  překročení 

zpracované z chronologických řad, tj. ze všech měsíců období 1981-2010 a 2001-2010. 
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Obrázek 6-2 HGR 4240. Základní odtok [mm/měsíc]. 

 

 

Obrázek 6-3 Pozorovaný a modelovaný odtok 

[mm/měsíc]. 
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Obrázek 6-4 Mezipovodí Labe (Kuks). Základní odtok 

 

 

Obrázek 6-5 Modelovaná dotace podzemních vod 

[mm/měsíc]. 
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Obrázek 6-6 Mezipovodí Labe (Kuks) Modelovaná dotace podzemních vod 

[mm/měsíc]. 

 

Obrázek 6-7 Pravděpodobnostní pole – základní odtok 

[mm/měsíc]. Plné plochy odpovídají období 1981-2010, čáry období 2001-2010 
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Obrázek 6-8 Pravděpodobnostní pole – dotace podzemní vody 

Plné plochy odpovídají období 1981-2010, čáry období 2001-2010 

 

 

Obrázek 6-9 Čára překročení měsíčního základního odtoku  

[mm/měsíc]. 
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Obrázek 6-10 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 
4240m0070-0060 94875 0.735 

4240m0070-0060 95510 0.716 

 

Tabulka 6-3 Poměr základního odtoku k celkovému (BFI) dle různých metod 

DBC 4240m0070-0060 

BILAN 0.5751233 

Kliner-Knezek 0.3276621 

 

 

Obrázek 6-11 Vyčlenění základního odtoku na základě odtoku z mezipovodí 4222m0310-0290-0300 a hladin 

podzemních vod ve vrtu ID 95510 
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Obrázek 6-12 Vyčlenění základního odtoku na základě odtoku z mezipovodí 4222m0310-0290-0300 a hladin 

podzemních vod ve vrtu ID 94875 

 

Časový průběh základního odtoku vypočtený pomocí modelu BILAN se v kolísání i v minimech 

přijatelně shoduje s výsledky metody Kliner-Kněžek. V maximech BILAN v některých letech 

poněkud nadhodnocuje. Dále uvedené výsledky účelových pozorování indikují spíše menší velikost 

základního odtoku. 

 

SOUHRNNÉ CHARAKTERISTIKY HYDROLOGICKÉ BILANCE 

Podle hydrologického modelování na území HGR 4240 činí za období 1981 až 2010 specifická dotace 

podzemních vod 5.35 l/s/km
2
, celková dotace je pak 168.77 mm/rok. 

Souhrnné charakteristiky hydrologické bilance za modelované mezipovodí a celý hydrogeologický 

rajon jsou uvedeny v tabulkách. 6-4 a 6-5. 

Vypočtená specifická dotace podzemních vod pro  HGR 4240 vyšla 5.35 l/s/km
2
 (tab. 6-5).  Na nově 

zřízených vodoměrných stanicích byla v rámci aktivity 4 stanovena dotace podzemních vod: Hartský 

potok (Dvůr Králové nad Labem) 2.3 l/s/km
2
, Drahyně (Vlčkovice v Podkrkonoší) 2.55 l/s/km

2
. Zda 

tyto výsledky indikují menší odtok z celého rajonu nebo nerovnoměrnost odtoku podzemní vody z 

rajonu, by měl objasnit hydraulický model rajonu. 

 

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 (Kuks) 723.59 425.6* 273.35 277.63* 449.15 155.96 4.94 
.HGR  751.43 NA 298.15 453.28 451.86 168.77 5.35 
*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 (Kuks) 719.77 NA 255.77 NA 456.26 150.26 4.76 
.HGR 750.22 NA 281.23 468.99 460.38 163.62 5.18 



Rebilance zásob podzemních vod                                                         ID EIS 10051606-SFŽP 

95 

 

POSOUZENÍ VÝVOJE PRŮMĚRNÝCH VELIČIN HYDROLOGICKÉ BILANCE 

Na obr. 6-13 až 6-18 jsou znázorněny průběhy ročních řad základních veličin hydrologické bilance za 

období 1961–2010 v jednotlivých dílčích povodích a částech HGR 4240. 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. Vývoj srážkových úhrnů a teploty je uveden i v kapitole 4.2. 

 

 

Obrázek 6-13 Vývoj průměrných ročních srážek 

 

Obrázek 6-14 Vývoj průměrné roční teploty. 

 

Obrázek 6-15 Vývoj aktuální evapotranspirace (odhad z modelu BILAN). 
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Obrázek 6-16 Vývoj průměrného ročního odtoku (odhad z modelu BILAN). 

 

Obrázek 6-17 Vývoj průměrné roční dotace zásob podzemní vody (odhad z modelu BILAN). 

 

Obrázek 6-18 Vývoj průměrného ročního základního odtoku (odhad z modelu BILAN). 

 

V tabulkách 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-. Vývoj srážkových úhrnů a teploty je uveden v kapitole 4.2. 
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Tabulka 6-6 Vývoj odtoku (odhad z modelu BILAN). 

období 1961-1980 1981-2010 2001-2010 
[mm] [mm] dif.[-] [mm] dif.[-] 

.HGR 284.54 298.15 1.05 281.23 0.94 

mezipovodí Labe (Kuks) 262.88 273.35 1.04 255.77 0.94 

 

Tabulka 6-7 Vývoj aktuální evapotranspirace (odhad z modelu BILAN). 

období 1961-1980 1981-2010 2001-2010 
[mm] [mm] dif.[-] [mm] dif.[-] 

.HGR 451.42 451.86 1 460.38 1.02 

mezipovodí Labe (Kuks) 449.44 449.15 1 456.26 1.02 

 

Tabulka 6-8 Vývoj dotace zásob podzemní vody (odhad z modelu BILAN). 

období 1961-1980 1981-2010 2001-2010 
[mm] [mm] dif.[-] [mm] dif.[-] 

.HGR 158.22 168.77 1.07 163.62 0.97 

mezipovodí Labe (Kuks) 147.29 155.96 1.06 150.26 0.96 

 

Tabulka 6-9 Vývoj základního odtoku (odhad z modelu BILAN). 

období 1961-1980 1981-2010 2001-2010 
[mm] [mm] dif.[-] [mm] dif.[-] 

.HGR 157.24 168.58 1.07 161.10 0.96 

mezipovodí Labe (Kuks) 146.37 155.97 1.07 147.94 0.95 

 

ZHODNOCENÍ MONITORINGU A NÁVRH ÚPRAVY POZOROVACÍ SÍTĚ. 

Vzhledem ke zrušení vodoměrné stanice Kuks na Labi současná sestava vodoměrných stanic ČHMÚ 

pro posouzení odtoku z posuzovaného HGR 4240 nevyhovuje. Řešením by bylo (nákladné) zřízení 

nové stanice na Labi poblíž hranice rajonu, náhradou může být pozorování jedné ze stanic, zřízených v 

rámci projektu. Výběr konkrétní stanice by měl být založen na výsledcích hydraulického modelu. 

 

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. 6-19. 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. 6-20. 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 6-19 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 6-20 Měsíční změny základního odtoku [-], dotace zásob podzemní vody [mm] a odtoku  

dle RCM simulací pro jednotlivé měsíce. Krabicové grafy indikují 5%, 25%, 50%, 75% a 95% kvantil rozdělení 

měsíčních změn v souboru klimatických modelů 
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6.2. HYDRAULICKÝ MODEL PROUDĚNÍ PODZEMNÍ VODY 

Modelové Hydraulický model proudění podzemní vody realizovaný v rámci projektu byl zpracován ve 

3 etapách: 

1. Stacionární simulace neovlivněných poměrů proudění podzemní vody a simulace 

proudění při 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. 

 

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 

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 kapitola 5 Koncepční hydrogeologický model. 

Bilanční schéma koncepčního modelu hydrogeologického rajonu 4240 je zobrazeno na obrázku 6-21. 

V hydraulickém modelu je proudění podzemní vody simulováno ve třech modelových vrstvách 

vymezených terénem a bází cenomanských sedimentů. 

K dotaci podzemní vody do cenomanského, vodárensky významného, kolektoru A dochází efektivní 

infiltrací a v menší míře přetokem přes nadložní izolátor, který tvoří sedimenty bělohorského 

souvrství. K drenáži podzemní vody z kolektoru A dochází přímo do vodních toků na výchozech 

kolektoru, nebo přetokem přes nadložní izolátor bělohorského souvrství do kvartérních sedimentů 

nebo připovrchové zóny a následně do říční sítě 
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Obrázek 6-21 Koncepční model - schéma proudění a bilance podzemní vody 

 

DISKRETIZACE MODELOVÉHO ÚZEMÍ 

V horizontální rovině je modelové území diskretizováno pomocí pravidelné čtvercové sítě o´velikosti 

strany výpočetního elementu 40 m. Modelové území a je na severu rozšířeno oproti vymezené ploše 

HGR 4240 na celé povodí Hartského a Kocbeřského potoka (obr. 6-29) a tvoří uzavřenou strukturu 

proudění podzemní vody. 

Okraje výpočetní sítě jsou orientovány rovnoběžně s osami Křovákova souřadného systému, levý 

dolní okraj modelu má souřadnice [Xkr, Ykr] =[-650 500, -1 022 500]. 

Modelová výpočetní síť je rozdělena na 400 řádek a 550 sloupců, skládá se z 660 000 buněk, z nichž 

je 151 165 aktivních – tzn. buněk, do kterých jsou zadávána vstupní data a ve kterých probíhá výpočet 

hydraulické výšky. Rozloha aktivní plochy regionálního modelu je 156,3 km
2
. 

Ve vertikálním směru je prostor modelu rozdělen do tří vrstev. Samostatná modelová vrstva je 

vymezena pro: 

 bazální kolekor (A) v perucko-korycanském souvrství + lokálně propustné sedimenty triasu, 

 nadložní soubor mladších křídových sedimentů (skládaný zejména izolátorem spikulitových 

pískovců bělohorského souvrství), 

 sedimenty kvartéru a přípovrchovou zónu rozvolnění sedimentů turonu. 

 

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 hydraulickém modelu je srážková infiltrace zadána pomocí 111 zón s hodnotami dotace v rozsahu 

2,5.10
-9

 m/s až 5,4.10
-9

 m/s. Rozložení modelové infiltrace je proměnné v závislosti na velikosti 

srážkového normálu, který vzrůstá s nadmořskou výškou. Průměrná infiltrace pro celou modelovou 

oblast dosahuje hodnoty 4,5 l/s/km
2
 (4,5.10

-9
 m/s), celková infiltrace zadaná do modelu vychází 701 

m3/s. 

V transientní simulaci je velikost infiltrace pro jednotlivé periody zadána tak, aby bylo dosaženo 

shody měřených a modelových hladin podzemní vody. 

V prognózní simulaci jsou zadány průměrné měsíční dotace podzemní vody stanovené z výsledků 

transientního modelu proudění 

 

HYDRAULICKÉ PARAMETRY 

Horninové prostředí je v hydraulickém modelu charakterizováno koeficientem hydraulické vodivosti, 

v transientním hydraulickém modelu navíc koeficientem volné a napjaté specifické storativity. Vstupní 

údaje modelu byly převzaty z vyhodnocených hydraulických zkoušek. Plošná interpretace bodových 

údajů hydraulických charakteristik je v modelu specifikována pomocí zón s konstantní hodnotou 

hydraulické vodivosti. 

Rozložení modelových zón v kolektoru A je dokumentováno v obrázku 6-29. Značná kolektoru je 

charakterizována hodnotami hydraulické vodivosti v intervalu 1,0.10
-5

 až 1,0.10
-6

 m/s. Zóny s vyšší 

hydraulickou vodivostí v hodnotách n.10
-4

 m/s jsou v kolektoru A (3. modelová vrstva) zadány v 

oblasti nádrže podzemní vody mezi Kuksem a Lesem Království. Hydraulická vodivost kolektoru 

klesá směrem k okrajům HGR 4240 (infiltrační oblasti), kde nejčastěji dosahuje hodnot n.10
-6

 m/s. 

V rámci transientní simulace 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. Simulované hodnoty volné 

storativity byly stanoveny na základě kalibrace transientního modelu a v 1. modelové vrstvě 

(přípovrchová zóna a kvartér) jsou zadány hodnotami 3 až 4 %, ve 2. modelové vrstvě hodnotou 2,5 % 

(výchozy turonu) a ve 3. modelové vrstvě hodnotou 3 % (výchozy cenomanu). Specifická napjatá 

storativita je zadána pro 2. a 3. modelovou vrstvu hodnotami 1,0.10
-7

 m
-1

 respektive 1.10
-6

 m
-1

. 

 

6.2.2. MODELOVÉ PRŮBĚHY HLADIN A PROUDĚNÍ PODZENÍ VODY 

SIMULACE PROUDĚNÍ PODZEMNÍ VODY – REŽIM NEOVLIVNĚNÝ ODBĚRY 

Izolinie modelové hladiny podzemní vody v HGR 4240, varianty bez simulovaných odběrů, jsou pro 

3. modelovou vrstvu (kolektor A) dokumentovány v obr. 6-29. Hlavní drenážní bázi v rajonu 4240 

tvoří tok Labe. Vzhledem k morfologické situaci proud podzemní vody směřuje od severního a 

jihozápadního okraje rajonu do centrální oblasti kde je přes nadloží drénován do Labe. Lokálně, 
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zejména v infiltračních oblastech, jsou směry proudění v kolektoru A ovlivněny drenáží do menších 

vodních toků. 

 

Tabulka 6-10 Modelová bilance podzemní vody - varianta bez odběrů 

 Modelové území 1. modelová vrstva 2. modelová vrstva 3. modelová vrstva 

Přítok/odtok [l/s] [l/s] [l/s] [l/s] 

Infiltrace ze srážek 701 139 47 514 

Infiltrace z toků 5 - - 5 

přetok z kvartéru - - 38 - 

přetok z turonu - 190 - 82 

Přetok z cenomanu - - 191 - 

Přítoky celkem 706 329 276 601 

drenáž do vodních toků -705 -291 -4 -410 

odběry     

prameny -0,3  -0,3  

odtok do kvartéru   -190  

Přetok do turonu  -38  -191 

Přetok do cenomanu   -82  

ODTOKY - CELKEM -706 -329 -276 -601 

 

Za neovlivněných poměrů se v ploše jednotlivých modelových vrstev ze srážek infiltruje 

139+48+514=701 l/s (tab. 6-10). Infiltrované množství je v jednotlivých vrstvách drénováno do říční 

sítě 291+4+410=705 l/s. Nerovnováha mezi infiltrací a drenáží do toků v každé vrstvě se projevuje 

nerovnováhou přítoku a odtoku přes strop a dno modelových vrstev. Přetokem přes druhou modelovou 

vrstvu (sedimenty turonu) se do kvartéru a připovrchové vrstvy drénuje 190 l/s podzemní vody z 

cenomanského kolektoru. 

K dotaci zásob podzemní vody do kolektoru A dochází efektivní infiltrací na výchozech kolektoru o 

velikosti 514 l/s a přetokem přes nadložní relativní izolátor bělohorského souvrství v množství 82 l/s. 

Infiltrace z vodních toků vychází minimální. 

K odtoku podzemní vody z kolektoru A dochází drenáží do vodních toků o velikosti 410 l/s a 

přetokem 190 l/s podzemní vody přes relativní izolátor do údolní nivy Labe. 

 

SIMULACE PROUDĚNÍ PODZEMNÍ VODY S ODBĚRY 

Izolinie hladiny podzemní vody (kolektor A - perucko-korycanské souvrství) při simulovaných 

odběrech (73 l/s) odpovídajících průměru období 2001 až 2010 obsahuje obrázek 6-31. Vykresleny 

jsou také izolinie snížení hladiny podzemní vody v důsledku simulovaných odběrů, pozice jímacích 

vrtů a čerpaná množství. 

Simulované odběry podzemní vody nezpůsobují zásadní změnu v regionálních poměrech proudění. 

Lokálně - v okolí větších odběrů vznikají uzavřené deprese hladiny podzemní vody. K největšímu 

snížení (cca 6 m) dochází v oblasti Dvora Králové. Snížení je způsobeno zejména odběry z objektů 

HV- 1 Hrubá Luka (16 l/s) a HVA - 1 Teplárna (16 l/s). Simulovaná hladina v Labi v oblasti Dvora 

Králové dosahuje 277 m n.m. Modelové hladiny podzemní vody v oblasti Dvora Králové jsou při 

úrovni 280 m n. m. mírně nad úrovní drenážní báze. 
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Tabulka 6-11 Modelová bilance podzemní vody - varianta s odběry 

 Modelové území 1. modelová vrstva 2. modelová vrstva 3. modelová vrstva 

Přítok/odtok [l/s] [l/s] [l/s] [l/s] 

Infiltrace ze srážek 701 139 47 514 

Infiltrace z toků 10 - - 10 

přetok z kvartéru - - 44 - 

přetok z turonu - 149 - 82 

Přetok z cenomanu - - 151 - 

Přítoky celkem 711 288 242 613 

drenáž do vodních toků -638 -244 -4 -390 

odběry -73 -0,3 0 -73 

prameny -0,3  -0,3  

odtok do kvartéru   -149  

Přetok do turonu  -44   

Přetok do cenomanu   -89  

ODTOKY - CELKEM -711 -288 -242 -613 

 

Ze srážek v ploše modelu infiltruje 701 l/s (tab. 6-11) ze kterého je 638 l/s v jednotlivých vrstvách 

drénováno do říční sítě a 73 l/s je čerpáno v jímacích objektech. 

K dotaci zásob podzemní vody do kolektoru A dochází efektivní infiltrací na výchozech kolektoru 

množstvím 514 l/s a přetokem přes nadložní relativní izolátor bělohorského souvrství na úrovni 89 l/s. 

Vlivem odběrů podzemní vody dochází ke zvýšení vcezu povrchové vody z vodních toků na 10 l/s. 

K odtoku podzemní vody z kolektoru A (na výchozech) dochází drenáží do vodních toků o velikosti 

390 l/s a drenáží přes nadloží 151 l/s (zejména v nivě Labe). Odběry podzemní vody z kolektoru A 

způsobují k pokles drenáže podzemní vody do vodních toků o 20 l/s a pokles přetoku podzemní vody 

do mladších křídových sedimentů o 40 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 odběrů podzemní v rajónu 4240 v simulovaném období je dokumentován v obr. 6-24 (zelené 

sloupce). V letech 2001 až 2010 docházelo k mírnému poklesu čerpaných množství. Největší odběry 

podzemní vody byly realizovány v oblasti Dvora Králové (Obr. 6-22 - černé a oranžové sloupce). 

. 
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Obrázek 6-22 Odběry podzemní vody v hydrologických letech 2001-2010 

 

Kalibrace transientního modelu byla provedena především na základě režimu hladiny podzemní vody 

ve vrtech V-8 – kvartér, V-7 –kvartér, turon a VP7013 - cenoman. 

 

 

Obrázek 6-23 Porovnání modelových a měřených hladin podzemní vody ve vrtu V-8 

 

Měřené a modelové hladiny podzemní vody v kvartérním vrtu V-8 jsou porovnány na obrázku 6-22. 

Transientním modelem je dosaženo dobré shody v úrovních i v trendu vývoje hladiny podzemní vody 

a to zejména v periodách plnění zásob podzemní vody, které nastává pravidelně v období listopad - 

duben. Výjimečně dochází k nárůstu hladiny podzemní vody v letních měsících (např. rok 2006). K 

pravidelnému poklesu hladiny dochází od května do října. Měřený režim hladiny podzemní vody je 

ovlivněn fluktuací hladiny vody v Labi. V modelu je hladina Labe v oblasti vrtu V-8 zadána trvale na 

úrovni 273,6 m n.m. obrázku 6-24 jsou porovnány měřené a modelové hladiny ve vrtu VP7013 

monitorujícím kolektor A (3. modelová vrstva). Zatímco vypadlé srážky se na kolísání hladiny 

podzemní vody v kvartéru (1. modelová vrstva) projevují relativně rychle v řádu dnů až týdnů, vzestup 

hladiny podzemní vody ve vrtech otevřených v hlubších obzorech je pomalejší a projevuje se 

zpožděním. Doplnění zásob podzemní vody je v porovnání s kvartérním vrtem (vzestup hladiny 

obvykle zahájen v listopadu, nebo prosinci) posunuto do období březen – duben.  
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Modelová hladina pozorovaný průběh hladiny ve vrtu VP7013 do velké míry vystihuje. Dobrá shoda 

je dosažena i z hlediska měřených a modelových amplitud kolísání hladiny podzemní vody. V průběhu 

hydrologických let 2001-2010 byly dosaženy 2 extrémy hladiny podzemní vody - v lednu 2002 a na 

konci prosince 2006. Tento nárůst byl měřen pouze u vrtu VP7013. U kvartérního vrtu V-8 ani 

turonského vrtu V-7 významné zvýšení hladiny podzemní vody nebylo zaznamenáno. Náhlému 

zvýšení hladiny podzemní vody v prosinci 2006 přecházelo neobvyklé doplnění zásob podzemní vody 

v srpnu 2006, které se projevilo nárůstem hladin zejména v kvartérních a turonských vrtech a může 

mít s pozdějším nárůstem hladiny v cenomanu. 

 

  

Obrázek 6-24 Porovnání modelových a měřených hladin podzemní vody ve vrtu VP7013 

 

Cyklické kolísání hladiny podzemní vody je způsobeno rozdílnou dotací ze srážek v jednotlivých 

měsících simulovaného období. Výsledné modelové dotace pro jednotlivé měsíce hydrologických let 

2001 až 2010 jsou pro hydrogeologický rajon 4240 dokumentovány v obr. 6-25. Srážková infiltrace 

(ve smyslu měsíčního časového kroku simulace) byla modelem odladěna v rozmezí nuly až deseti 

násobku průměrné (stacionární) infiltrace (700 l/s). 

V obrázku je rovněž vykreslena velikost průměrné měsíční modelové drenáže podzemní vody do 

povrchových toků, která se pohybuje v rozmezí poloviny až čtyř násobku průměrné stacionární 

drenáže (varianta bez odběrů podzemní vody). 

 

 

Obrázek 6-25 Odladěná modelová velikost srážkové infiltrace a drenáže v HGR 4240 
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6.2.3.  PROGNÓZNÍ MODELY PROUDĚNÍ PODZEMNÍ VODY 

TRANSIENTNÍ SIMULACE  - PRŮMĚRNÝ HYDROLOGICKÝ ROK 

Transientní simulace průměrného hydrologického roku je založena na velikosti dotace stanovené 

aritmetickým průměrem měsíčních hodnot infiltrace odladěných pomocí transientního modelu pro 

období hydrologických let 2001 až 2010 (obr. 6-25). Průměrné měsíční dotace podzemní vody jsou 

dokumentovány v obrázku 6-26, průměrná měsíční drenáž v obrázku 6-27. Grafy dokumentují 

simulaci bez odběrů podzemní vody. 

 

 

Obrázek 6-26 Doplňování přírodních zdrojů v průměrném hydrologickém roce 

 

Nejvyšší efektivní infiltrace je transientním modelem stanovena pro období listopad – březen, 

podprůměrná infiltrace vychází v období měsíců duben až říjen (obr. 6-26). Doplňování zásob 

podzemní vody v území HGR 4240 má relativně specifický opakující se roční chod, ovšem mírně 

rozdílný pro mělké kvartérní nebo turonské sedimenty a pro hlavní cenomanský kolektor (zejména v 

oblastech s mocnou vrstvou nenasycené zóny). 

K největšímu nárůstu hladiny podzemní vody v kvartérních sedimentech dochází pravidelně na 

přelomu listopadu a prosince a během zimních měsíců zůstává hladina podzemní vody na vyšší 

úrovni. Od dubna pravidelně dochází k prázdnění a poklesu hladiny podzemní vody. 

K doplnění zásob cenomanského kolektoru způsobeného zejména táním sněhu dochází pravidelně v 

březnu a v dubnu. 

Modelová drenáž podzemní vody do povrchových toků je v průběhu roku vyrovnaná, maximální 

základní odtok podzemní vody byl vypočten pro období prosinec až březen, podprůměrný základní 

odtok vychází v letních měsících (obr. 6-27). 
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Obrázek 6-27 Drenáž do vodních toků v průměrném hydrologickém roce 

 

V tabulce 6-12 jsou uvedeny simulované dotace podzemní vody v jednotlivých měsících 

hydrologických let 2001-2010. Stanovené průměrné dotace mohou být pro jednotlivé měsíce 

hydrologického roku ovlivněny jednorázovou extrémně nadprůměrnou (nebo podprůměrnou) 

hodnotou (např. listopad 2003, prosinec 2007). V posledním řádku tabulky jsou uvedeny průměrné 

dotace podzemní vody stanovené s vyloučením maximální simulované hodnoty v letech 2001-2010. 

Maximum pravidelného doplňování zásob se posouvá do března. K poklesu dojde v listopadu a 

prosinci. 

 

Tabulka 6-12 Simulovaná dotace podzemní vody v hydrologických letech 2001-2010 

Průměr za 

hydrologický 
rok 

 
listopad 

 
prosinec 

 
leden 

 
únor 

 
březen 

 
duben 

 
květen 

 
červen 

 
červenec 

 
srpen 

 
září 

 
říjen 

 
hydrologický 
rok 

1072 178 779 1660 942 1843 0 0 0 1493 1493 3731 746 2001 
1023 408 373 1220 4241 4078 510 102 102 0 0 0 1244 2002 
713 3666 1801 901 339 1729 0 0 0 0 0 47 71 2003 
348 0 473 1250 849 1373 0 236 0 0 0 0 0 2004 
533 373 1437 730 746 2239 510 0 0 236 118 0 0 2005 
724 118 1182 118 430 2402 912 1019 204 1437 153 204 510 2006 

2074 6517 8357 4788 3542 746 255 102 102 473 0 0 0 2007 
510 1622 644 868 255 581 1493 297 102 0 0 0 255 2008 
473 971 1371 928 2402 0 0 0 0 0 0 0 0 2009 
980 526 1256 2003 473 1419 1019 1674 354 0 837 1674 531 2010 

8450 14381 17674 14466 14219 16411 4699 3431 864 3639 2601 5656 3357 
SUMA 
(l/s) 

845 1438 1767 1447 1422 1641 470 343 86 364 260 566 336 Průměr 
(l/s) 

2074 6517 8357 4788 4241 4078 1493 1674 354 1493 1493 3731 1244 MAX za 
období 

708 874 1035 1075 1109 1370 356 195 57 239 123 214 235 Průměr 2 
(l/s)* 

 

 

VARIANTNÍ SIMULACE VODOHOSPODÁŘSKÉHO VYUŽITÍ ÚZEMÍ 

V rámci analýzy změn vodohospodářského využití území byly realizovány stacionární simulace, které 

zohledňují různé potenciální varianty odběrů. Prezentovány jsou tři modelové varianty, které umožňují 

posoudit ovlivnění režimu proudění ve struktuře při zvýšení nebo snížení odběrů oproti současným 

poměrům: 
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 Blízké perspektivy - odběry na úrovni maxima dosaženého za roky 2008 až 2012 z 

každého registrovaného odběrného místa, celkem 92 l/s. 

 Plošného navýšení odběrů – navýšení všech odběrů o 15 %, celkem 209 l/s. 

 Plošného snížení odběrů - snížení všech odběrů o 15 %, celkem 62 l/s. 

V tabulce 6-13 je uvedena základní bilance pro variantní simulace. Varianta blízké perspektivy 

představuje zvýšení odběrů o 28 % (92 l/s), varianta zvýšených odběrů na povolená maxima 

představuje nárůst simulovaných odběrů podzemní vody o 290 %. 

 

Tabulka 6-13 Modelová bilance podzemní vody ve variantních simulacích 

 

varianta 

 

blízké perspektivy 

maximálních 

povolených odběrů 

plošného snížení 

odběrů 

 
přítok 

(l/s) 

odtok 

(l/s) 

přítok 

(l/s) 

odtok 

(l/s) 

přítok 

(l/s) 

odtok 

(l/s) 

infiltrace 701 - 701 - 701 - 

povrchové toky 12 -620 12 -503 9 -648 

odběr - -92 - -209 - -62 

suma 712 -712 713 -712 710 -710 

 

V tabulce 6-14 jsou dokumentované bilance podzemní vody kolektoru A pro všechny prezentované 

modelové varianty. Zvyšování odběrů podzemní vody má za následek zvyšování přítoku podzemní 

vody do cenomanského kolektoru přes mladší křídové sedimenty a současně snižování odtoku z 

bazálního kolektoru do nadloží. Většina čerpané podzemní vody při potenciálním zvyšování odběrů 

pochází z přírodních zdrojů cenomanského kolektoru a projevuje se výrazným snížením hladiny 

podzemní vody v kolektoru. 

 

Tabulka 6-14 Bilance podzemní vody kolektoru A v modelových variantách 

 Bez odběrů Průměr 

2001-2010 

blízká  

perspektiva 

Maximální  

povolené 

15 % 

snížení 
PŘÍTOK / ODTOK [l/s] [l/s] [l/s] [l/s] [l/s] 

Infiltrace ze srážek 514 514 514 514 514 

Infiltrace z toků 5 10 12 12 9 

Přetok z turonu 82 89 95 125 87 

PŘÍTOKY - CELKEM 601 613 621 651 611 

drenáž do vodních toků -410 -390 -384 -348 -393 

Odběry 0 -73 -91 -208 -61 

Přetok do turonu -191 -151 -146 -94 -156 

ODTOKY - CELKEM -601 -613 -621 -651 -611 

Využití přírodních zdrojů (%)  12 15 35 10 

 

U modelových variant byla sledována změna hladiny podzemní vody, vyvolaná variantními odběry, v 

porovnání se základní kalibrační variantou (simulace průměrných odběrů v roce 2011). 

Zvýšení odběrů na úrověň blízké perspektivy by způsobilo v oblasti Dvora Králové snížení hladiny až 

o 3,5 m. Při dlouhodobém odběru 23,5 l/s z vrtu HVA 1 - Teplárna by hladina podzemní voda zaklesla 

k úrovni hladiny Labe (277 m n.m.). Z hlediska celkové velikosti odběrů lze konstatovat, že zvýšení 

odběrů na úroveň varianty blízké perspektivy by ovlivnilo proudění podzemní vody pouze v menší 

míře. Důležité by bylo dodržení lokálních kritérií (zachovat vzestupné proudění do nadloží). 
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Při zadání maximálních povolených odběrů podzemní vody (celkem 208 l/s) tvořící odběr cca 35 % 

celkové dotace kolektoru A (600 l/s při neovlivněných poměrech) by došlo k poklesu hladiny 

podzemní vody v oblasti Dvora Králové až na úroveň 260 m n.m. - přibližně 20 m pod úroveň Labe v 

této oblasti. Hladina podzemní vody v bazálním kolektoru by zaklesla pod úroveň nadložního 

izolátoru. Zvýšení odběrů na maximální povolené roční odběry by zásadním způsobem ovlivnilo 

proudění podzemní vody, došlo by k přetěžování struktury. 

Plošné snížení odběrů podzemní vody o 15 % by podle výsledků modelu vyvolalo v oblasti Dvora 

Králové zvýšení hladiny podzemní vody v bazálním kolektoru cca 2 m oproti variantě průměrných 

odběrů. 

Modelové varianty odběrů podzemní vody byly zvoleny tak, aby umožnily posoudit vliv změny 

odběrů na režim proudění podzemní vody v oblasti hydrogeologického rajonu 4240. Z variant zvýšení 

a snížení odběrů je patrné, že na změnu velikosti odběrů jsou citlivější oblasti, kde jsou přírodní zdroje 

již využívány, nebo v oblastech s menší transmisivitou kolektoru A. 

Při odladěných hodnotách velikosti dotace podzemních vod ze srážek pro hydrogeologický rajon 4240 

na úrovni 700 l/s, představuje celkový odběr v základní variantě (průměr za rok 2011) využití 

přírodních zdrojů na úrovni přibližně 10 %, ve variantě blízké perspektivy na úrovni 13 % a při 

simulaci maximálních odběrů je jejich využití na úrovni 30 %. Procenta využití zdrojů podzemní vody 

pro kolektor A v jednotlivých simulovaných variantách jsou uvedeny v tabulce 6-15. 

Prezentované modelové varianty a vypočtené hodnoty odběrů však nezohledňují lokální situaci ani 

lokální vodohospodářské potřeby v jednotlivých jímacích územích ani hydrogeologických rajonech a 

posuzují rajon pouze jako celek. 
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Obrázek 6-28 Zóny hydraulické vodivosti A, 3. modelová vrstva 
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Obrázek 6-29 Modelové hladiny podzemní vody kolektoru A bez odběrů podzemní vody 
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Obrázek 6-30 Modelové izolinie snížení oproti neovlivněnému stavu a hladiny podzemní vody v kolektoru A
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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. 

Do připovrchové zóny byly zařazeny i vrty s hloubkou menší než 10 m, které byly vyřazeny 
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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. 

Počet relevantních analýz viz Tabulka 4-10 

 

Kolektoru A charakterizuje příznivá upravitelnost v kategorii A2 (převážně vlivem železa, manganu a 

nízkého pH. Místně se vyskytuje nejlepší kategorie A1, místně se zhoršuje na kategorii A3 až po 

nejhorší >A3, vlivem obsahů Fe, Mn, Cu, Cd, NO3.  

 

Připovrchová zóna se příliš nepodobá poměrům v kolektoru A. Ale i tady jsou nejrozsáhlejší plochy 

příznivé upravitelnosti v kategorii A2 (Fe, pH), méně A1 (mezi Bílou Třemešnou a Dvorem Králové). 

V širším východním okolí Dvora Králové se upravitelnost zhoršuje na A3 (vlivem NO3, Fe) až >A3. 

Rozsáhlé lokální znečištění (skládky, průmyslová kontaminace) se vyskytuje ve Dvoře Králové – 

chlorované uhlovodíky a jiné organické látky (extrah), ale i NH4, Fe, Mn. 
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Obrázek 7-1 Upravitelnost podzemní vody kolektoru A 
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Obrázek 7-2 Upravitelnost podzemní vody připovrchové zóny včetně indikace znečištění 
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7.2. VÝVOJ KVALITY PODZEMNÍ VODY 

V rajonu 4240 se nachází 4 vrty a 1 pramen s reprezentativními časovými řadami chemického složení 

vody, vrt VP0007 reprezentuje kvartér, ostatní kolektor A. Odběry byly prováděny dvakrát ročně od 

roku 1991. Přehled vrtů uvádí Tabulka 7-2 a obrázek 7-3, grafy koncentrací vybraných prvků na 

obrázcích 7-4. 

 

Obrázek 7-3 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 -638750 -1018350 280.17 V-7 VP 0007 Q 6 Dvůr Králové 

vrt 
-

642385.35 

-

1015147.9 
341.96 AL-1 VP 7013 A 58.3 Bílá Třemešná 

vrt -634610 -1020895 278.79 KS-1 VP 7014 A 116.3 Kuks 

vrt 
-

632615.36 

-

1014493.3 
524.49 P-16A VP 7021 A 12.1 Hajnice 

pramen -644468 -1012039 340,0 
Nemojov, U 

černého potoka 
PP 0026 A 0.1 Nemojov 

 

Celková mineralizace se v jednotlivých objektech velmi liší. V mělkém vrtu V-7 (VP0007) se mírně 

snižuje ze 0,6 g/l na 0,5 g/l, spolu s celkovou mineralizací se snižuje i koncentrace síranů. Ve vrtu AL-

1 (VP7013) je mineralizace o něco nižší – kolem 0,4 g/l. Tento vrt má jako jediný vysoké koncentrace 

dusičnanů mezi 40 a 70 mg/l s maximem v letech 1999 a 2000 a klesajícím trendem. Mineralizace ve 

vrtu KS-1 (VP7014) dosahuje téměř 1 g/l. Ve vrtu P-16A (VP7021) a v prameni PP0026 jsou 

koncentrace celkové mineralizace naopak velmi nízké okolo 0,08-0,10 g/l. 

V kvartérním vrtu VP0007 je pozoruhodný stálý výrazný pokles obsahu síranů, velké kolísání a 

relativně vysoké obsahy chloridů. Vyznačuje se nepatrným obsahem dusičnanů. 
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Vrt VP7013 má střední mineralizaci a celkový pokles relativně vysokého obsahu dusičnanů a chloridů.  

NO3 rostly do roku 1999, pak následuje pokles, od roku 2004-2005 obsahy klesly pod 50 mg/l (limit 

pro pitné účely). 

Vrt VP7021 v infiltrační oblasti se vyznačuje velmi nízkou mineralizací a stálým mírným poklesem 

obsahu SO4. Má nepatrné koncentrace NO3 a Cl. 

Oproti tomu vrt VP7014 má vysokou mineralizaci blížící se k 1 g/l. Charakterizují ho vysoké obsahy 

SO4, které navíc v globálu rostou, ale za nesmyslného kolísání koncentrací (od 50 do 250 mg/l). Má 

též relativně vysoké obsahy Cl ale zato nepatrné obsahy NO3. 

Pramen PP0026 se hydrochemicky částečně podobá vrtu VP7021 – velmi nízká mineralizace, nepatrné 

obsahy NO3. Trendy nejeví žádné. 
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Obrázek 7-4. Časové řady s proloženými regresními přímkami koncentrací Cl, NO3 a SO4 a celkové mineralizace 
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8. OCHRANA PŘÍRODNÍCH EKOSYSTÉMŮ 

 

AOPK ČR zpracovala „Vrstvy biotopů s vazbou na vodu v rozsahu detailně hodnocených rajonů + 

buffer 500 m včetně výběru prioritních území s cennými ekosystémy“. na základě metodiky Lustyk – 

Guth (2014). 

Materiál obsahuje několik vrstev zahrnujících a) vrstvu biotopů vázaných na vodu, b) vrstvu všech 

maloplošných zvláště chráněných území (MZCHÚ) a tabulku citací předmětů ochrany, c) vrstvu 

evropsky významných lokalit (EVL) a ptačích oblastí (PO) včetně identifikace těch s předmětem 

ochrany vázaným na vodu, d) vrstvu MZCHÚ s vazbou na podzemní vodu, a e) prioritní území v péči 

AOPK ČR s cennými ekosystémy k podrobnějšímu zpracování.  

Obrázek 8-1 ukazuje rozmístění jednotlivých maloplošných zvláště chráněných území, evropsky 

významných lokalit, ptačích oblastí v HGR 4240. Seznam maloplošných zvláště chráněných území, 

evropsky významných lokalit, ptačích oblastí je uveden i v tabulkách 8-1 a 8-2.  

 

 

Obrázek 8-1 Biotopy s vazbou na vodu v HGR 4240 

 

Prioritní maloplošné zvláště chráněná území (MZCHÚ) ve správě AOPK ČR s vazbou na 

podzemní vodu 

AOPK ČR spravuje 24 CHKO (včetně PR a PP ležících na jejich území) a dále NPR a NPP mimo 

území národních parků a vojenských újezdů. Z těchto lokalit, ležících zároveň v zájmovém území, 

bylo po odborném posouzení vybráno 48 lokalit, které byly identifikovány jako prioritní z hlediska 

jejich vazby na podzemní vodu.  
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Všechny lokality s vazbou na podzemní vodu jsou potenciálně ohroženy změnami vodního režimu a je 

nutné je v hydrogeologických modelech zohlednit. Obecně lze konstatovat, že rizikový rozsah změny 

vodního režimu je různý pro jednotlivé biotopy. Komplexní studii, v jakém rozsahu se mají pohybovat 

optimální parametry vodního režimu jednotlivých biotopů, nemá AOPK ČR k dispozici a vznik takové 

studie by byl velmi žádoucí.  

Vybrané prioritní lokality jsou takové, u kterých je známé nebo předpokládané výraznější přímé 

ohrožení vodního režimu antropogenními činnostmi. Na těchto lokalitách by bylo vhodné zpracovat 

detailnější hydrogeologický průzkum resp. je podrobit hlubším hydrogeologickým analýzám, zjistit 

optimální parametry vodního režimu konkrétně pro tato území. MZCHÚ byla vybrána jednotlivými 

regionálními pracovišti AOPK ČR v rámci jejich územní působnosti. Platí, že MZCHÚ kategorií PR a 

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

kategorií NPR a NPP.  

HGR 4240 neobsahuje žádné vybrané lokality, které byly identifikovány jako prioritní s cennými 

ekosystémy z hlediska jejich vazby na podzemní vodu: 

V HGR 4240 je evidováno pouze 1 maloplošné zvláště chráněná území a 1 evropsky významná 

lokalita, neobsahuje žádné ptačí oblasti. 

 

Tabulka 8-1 Seznam maloplošných zvláště chráněných území (MZCHÚ) v HGR 4240 

KOD KAT NÁZEV 

ROZLOHA 

(ha) 

Rozloha 

biotopu % 

Orgán ochrany 

přírody 

2463 PP Čertovy hrady 1,9 0 0 krajský úřad 

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

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

přírodní památka, PP-přírodní památka; Rozloha biotopu - uvádí souhrnně rozlohu biotopů s vazbou na podzemní vodu v 

hektarech, procento - jejich souhrnné plošné procentuální zastoupení v daném území. 

 

Tabulka 8-2 Seznam evropsky významných lokalit (EVL) v HGR 4240 

KOD SITECODE KAT NÁZEV 

ROZLOHA 

(ha) BIOREG 

2897 CZ0523669 EVL Bílá Třemešná 0,04 c 

SITECODE – mezinárodní kód EVL či PO používaný v rámci soustavy NATURA 2000  

BIOREG – biogeografická oblast: c = kontinentální, p = panonská 

 

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

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

dostupných zdrojů uvedených u každé lokality. 

 

8.1. POPIS JEDNOTLIVÝCH CHRÁNĚNÝCH ÚZEMÍ 

BÍLÁ TŘEMEŠNÁ 

Jedná se o zimoviště netopýrů černých v prostorech uvnitř přehradní hráze Les Království a štola 

vpravo pod hrází vodní nádrže na Labi, obklopené smíšenými a smrkovými lesními porosty. Vchod do 

hráze zabezpečen, štola otevřená. Nachází se v nadmořské výšce 317 m n.m. 

(http://www.nature.cz/) 

http://www.nature.cz/
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 ČERTOVY HRADY 

 

 

Obrázek 8-2 Čertovy hrady - skalnatý hřeben z křemenných glaukonitických pískovců  

svrchnokřídového stáří (perucko-korycanské souvrství, cenoman), rozrušený mrazovým zvětráváním do 

blokovitých skalních výchozů a rozsáhlého balvaniště. (foto Milan Drahoňovský http://www.hkregion.cz/dr-

cs/101091-certovy-hrady.html) 

 

V roce 1949 byly Čertovy hrady vyhlášeny přírodní památkou. Chráněné území geologického 

charakteru je tvořeno skalními útvary a rozsáhlým balvaništěm s ojedinělými starými buky ve 

smíšeném porostu. Nachází se asi 4 km jihozápadně od Dvora Králové nad Labem. 

Důvod ochrany: Ukázka destrukce křídových sedimentů na zvičínském zlomu. 

Geologická charakteristika: Zvičínský zlom SZ-JV. směru, probíhající zde nad železniční tratí, 

způsobil rozrušení zdejších křídových pískovců cenomanského stáří a následný vznik balvaniště. 

Cenomanské stáří pískovců (kolektor A) je prokázáno relativně hojnou, avšak špatně zachovalou 

makrofaunou s význačnými druhy Merklinia aspera (Lam.) a Neithea aequicostata (Lam.). Část 

pískovců je však i sladkovodního původů. Pískovce jsou zrnitostně velmi proměnlivé, místy až 

slepencové. Možnost korelace s neporušeným vrstevním sledem skýtá nedaleká klasická lokalita 

Stanovice a lomy u Doubravice. Obdobná balvaniště cenomanských pískovců jsou i na protilehlém 

Hořickém hřbetu vázaná na tamní mlázovický zlom. 

(http://lokality.geology.cz/) 

 

 

http://www.hkregion.cz/dr-cs/101091-certovy-hrady.html
http://www.hkregion.cz/dr-cs/101091-certovy-hrady.html
http://lokality.geology.cz/
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9. STŘETY ZÁJMÚ 

VYHODNOCENÍ KVANTITATIVNÍHO STAVU ÚTVARŮ PODZEMNÍCH VOD  

Vyhodnocení kvantitativního stavu útvarů podzemních vod ukazuje na neexistenci střetů zájmů mezi 

jímáním a množstvím zásob. V roce 1987 činil celkový evidovaný odběr z území HGR 4240 

Královédvorská synklinála 156 l/s (z toho VAK Dvůr Králové nad Labem 99 l/s), celkový evidovaný 

odběr z území HGR 4240 v roce 2012 činil 64,5 l/s, tedy přibližně 41 %. Povolený odběr 108 l/s 

zdaleka nedosahuje využitelného množství (340 l/s). 

  

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. 

Otázky optimalizace jímání v současné době souvisí problematikou nárůstu chlorovaných uhlovodíků 

ve vodárenském vrtu HV-1 Hrubá Luka (viz graf č. 10), z kterého je trvale odebíráno v časových 

intervalech 20 h – 8 h, průměrně 12 l/s, pro potřebu vodovodu města Dvůr Králové nad Labem.   

V území HGR 4240 Královédvorská synklinála je provozována řada drobných vodních zdrojů 

obecních vodovodů (Koclířov, Dolní Brusnice, Kocbeře, Huntířov, Dolní Dehtov, Debrné, včetně 

zdrojů vodovodu Dvora Králové nad Labem: Starý pramen a Janská Studánka), které mají vyhlášená 

ochranná pásma v letech 1983 a 1985. Nová ochranná pásma z let 2001 až 2013 mají vodní zdroje 

vodovodu obcí Choustníkovo Hradiště, Kašov, Mostek, Horní Brusnice a Zvičina. 

Rozsah pásem hygienické ochrany vodních zdrojů vodovodu Dvůr Králové nad Labem (K-1, HV-1, 

HVA-1, HV-2 Borka, HV-3 Žireč), především ochranného pásma 2. stupně, platného doposud, navrhl 

I. STŘÍDA (1981) v celém rozsahu hydrogeologického rajonu 4240 Královédvorská synklinála.  

V roce 1995 byl na základě datové rešerše a hydraulicko-hydrologického modelu Královédvorské 

synklinály zpracován firmou Vodní zdroje Chrudim, spol. s r. o., nový návrh pásem hygienické 

ochrany vodních zdrojů vodovodu Dvůr Králové nad Labem. V rámci návrhu byly vymezeny čtyři 

dílčí územní celky s odlišnými požadavky na ochranu a využívání. 

V roce 2006 byla firmou Vodní zdroje Chrudim, spol. s r. o. zpracována hydrogeologická studie: 

„Podklady pro změnu rozhodnutí o ochranném pásmu vodních zdrojů vodovodu města Dvůr Králové 

nad Labem“. Studie vymezila v rámci navrženého ochranného pásma 2. stupně celkem 9 ochranných 

zón s návrhem režimu ochrany podzemních vod pro jednotlivé zóny. Byly posouzeny potenciální a 

skutečné zdroje znečištění a navržen systém monitorování podzemních vod.  

V roce 2009 byla firmou Vodní zdroje Chrudim, spol. s r. o. zpracována projektová dokumentace 

analýzy rizik přítomnosti chlorovaných uhlovodíků v podzemních vodách Dvora Králové nad Labem. 

Časový vývoj koncentrací chlorovaných uhlovodíků v odstaveném vodárenském vrtu K-1 Lužánky, a 

vodárenských vrtech HV-1 Hrubá Luka a HVA-1 Teplárna v období od roku 2006 je patrný 

z následujícího grafu (obr. 9-1). 
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Obrázek 9-1 Časový vývoj koncentrací TCE (µg/l) ve vrtech K-1, HV-1, HVA-1 

 

Vrt 4240_03A Dvůr Králové nad Labem byl situován v severním křídle synklinály ve směru přítoku 

podzemní vody kolektorem a k vrtu K-1 Lužánky, chlorované uhlovodíky v něm však opakovaným 

vzorkování vody vrtu 4240_03A čerpané z báze kolektoru A ani i z úrovně dominantního přítoku 

detekovány nebyly. 

V srpnu 2009 byla firmou Vodní zdroje Chrudim, spol. s r. o. zpracována „Projektová dokumentace 

analýzy rizik pro řešení problematiky přítomnosti chlorovaných uhlovodíků v podzemních vodách 

v jímacím území Dvůr Králové nad Labem“. Vlastní analýza rizik nebyla dosud realizována. 

Optimalizace monitoringu mezi státní pozorovací sítí a vodárenskými odběry by měla být provedena 

začleněním vrtu HV-4, který je situován mezi vodárenským vrtem HV-1 Hrubá Luka a Žirčí.  

Monitorováním vrtu HV-4 budou získány důležité informace pro posouzení případného budoucího 

posunu těžiště jímání podzemních vod kolektoru A pro vodovod Dvůr Králové nad Labem východním 

směrem. 

 

TĚŽBA SUROVIN 

Tabulka 9-1 Chráněná ložisková území v HGR 4240 

ID Název Surovina 

18260000 Choustníkovo Hradiště Kámen pro hrubou a ušlechtilou kamenickou výrobu 

18260200 Choustníkovo Hradiště I. Cihlářská surovina 

 

Jedná se o dřívější povrchovou těžbu pískovce a dosud netěžené ložisko cihlářské suroviny. Střety a 

podzemní vodou nehrozí. 

 



Rebilance zásob podzemních vod                                                         ID EIS 10051606-SFŽP 

125 

 

ZDROJE ZNEČIŠTĚNÍ A JEJICH VZTAH K OVĚŘENÝM ZÁSOBÁM PODZEMNÍCH VOD 

Chemický stav podzemní vody rajonu 4240 podle hodnocení chemického a kvantitativního stavu 

útvarů podzemních vod pro druhý cyklus plánů povodí v ČR (metodika viz Prchalová et al. 2013) je 

celkově nevyhovující, vlivem obsahu pesticidů, arzenu, kadmia, amonných iontů a starými 

ekologickými zátěžemi. 

V rajonu 4240 se vyskytuje stará ekologická zátěž s nevyhovujícím stavem, vlivem těžkých kovů 

(kadmium, olovo).  

Trendy v rajonu 4240 jsou stoupající (arzen). 

Vyhodnocení je uvedeno v následujících tabulce 9-2 (Prchalová et al. 2013). 

 

Tabulka 9-2 Chemický stav pracovní jednotky (upraveno) 

ID PRJ ID pracovní jednotky 424000353 
ID útvaru ID útvaru podzemních vod 42400 
Plocha PRJ (km2) Plocha pracovní jednotky podzemních vod v km2 145,3 

Stav PZV 
Chemický stav pracovní jednotky pro recipient podzemní voda (C dobrý, 

N nevyhovující, U nehodnoceno - nejsou data) 

N 

Stav SEKM Chemický stav pracovní jednotky pro staré zátěže (N nevyhovující) N 

SEKM kontaminant 
Kontaminující látky ve starých zátěžích, způsobujících nedosažení 

dobrého chemického stavu 

Cd, Pb 

Počet zátěží 
Počet starých zátěží v pracovní jednotce, způsobujících nevyhovující 

chemický stav 

1 

Chem. stav celkem 
Chemický stav pracovní jednotky (C vyhovující, N nevyhovující, U 

nehodnoceno) 

N 

Stoupající trend V pracovní jednotce se vyskytuje stoupající trend (A ano) A 
Stoupající trend ukazatel Ukazatel stoupajícího trendu AS 
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 
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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 a byl 

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. 

Bilančně jsou zhodnoceny přírodní zdroje a využitelné zásoby kolektoru A. 

 

Tabulka 10-1 Přírodní charakteristiky  

položka charakteristika kód popis 

 Plocha rajonu (km2)  145,3 

3.5. Kód litologického typu 3, 4, 5 pískovce; prachovce, jílovce a slínovce 

3.6. Typ a pořadí kolektoru 2 dvouvrstevný kolektor 

3.7. 
Kód stratigrafických jednotek křídových vrstevních 

kolektorů 

Kj, Kb,  

Kpk 

připovrchový kolektor (spodní-střední turon)  

cenoman (+trias) 

3.9. Dělitelnost rajonu N nelze dělit 

3.10. Mocnost souvislého zvodnění 5 15 až 50 m 

3.11. Kód typu propustnosti PuPr puklino-průlinová 

3.12. Hladina V, N volná, napjatá 

3.13. Transmisivita (m2/s) 2, 3 
střední 1.10-4 – 1.10-3, 

 nízká <1.10-4 

3.14. Kód kategorie mineralizace (g/l) 2 0,3 – 1 

3.15. Kód kategorie chemického typu podzemních vod 1 Ca-HCO3 

 

Plocha území HGR je 145,3 km
2
. Střední nadmořská výška činí 405,5 m n. m. Průměrný dlouhodobý 

roční úhrn srážek má hodnotu 750 mm. 

 

Tabulka 10-2 Archivní hodnoty přírodních zdrojů a využitelného množství vod 

publikační  zdroj přírodní zdroje               

PZ, l/s 

využitelné množství 

VZ, l/s 

kategorie odběry vod 

Qodb, l/s 
[1] 580 – C2 164 

 – 192 C1 

[2] 590 192 C2 82 
 – 192 C1 

[3] 447 – – – 

Archivní údaje přírodních zdrojů a využitelného množství podzemních vod byly převzaty 

z hydrogeologické syntézy české křídové pánve zpracované Herčíkem et al. (1987). Údaje byly 
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převzaty Olmerem a Kesslem publikaci Hydrogeologické rajony vydané Výzkumným ústavem 

vodohospodářským v roce 1990 [1]. Druhým publikačním zdrojem byl dokument Hydrogeologie 

české křídové pánve vydaný Českým geologickým ústavem v roce 1999 (Herčík et al. 1999.)  [2]. 

Třetím publikačním zdrojem je Vodohospodářská bilance za rok 2014, ve které jsou publikovány 

společně s přírodními zdroji v daném roce také přírodní zdroje podzemních vod stanovené za třicetiletí 

1981 – 2010. Autory publikace jsou Skalická – Šraut [3]. 

Přírodní zdroje v kategorii C2 byly vypočteny hydrologickým modelem a využitelné zásoby 

podzemních vod v kategorii C1 byly vypočteny hydraulickým modelem. 

Odběry podzemních vod podle publikačního zdroje [1] jsou převzaty ze státní vodohospodářské 

bilance z roku 1987. Odběry podzemních vod podle publikačního zdroje [2] byly převzaty od správce 

povodí. 

V roce 1994 byl firmou Vodní zdroje Chrudim, spol. s r. o. (Smutek 1994) zpracován hydrologicko-

hydraulický model rajonu. Model byl zkalibrován pro měřené průtoky vody uskutečněné v oboru 

odtokové zabezpečenosti p80%. Vypočtené přírodní zdroje pro tento kvantil činí 460 l/s, což odpovídá 

hodnotě specifického odtoku 3,6 l/s.km
2
. Odběry podzemních vod se na shora uvedeném množství 

podílely hodnotou 136 l/s. Ta odpovídá skutečnému průměrnému ročnímu odběru v roce 1993. 

 

10.1. VÝSLEDKY OCENĚNÍ PŘÍRODNÍCH ZDROJŮ PODZEMNÍCH VOD,  

Zásoby podzemních vod 

Přírodní zdroje 

 

Tabulka 10-3 Hodnota přírodních zdrojů pro období 1981-2010 

zabezpečenost množství (l/s) z toho kolektor A připovrchový kolektor 

50 % 700 570 130 

80 % 460   

 

Hodnota je součtem pro dva bilanční kolektory (A + připovrchový kolektor). Podrobnější členění, 

orientační rozdělení mediánu a srovnání s bilančním obdobím 2001 – 2010 jsou uvedeny v komentáři. 

Situace použitých vodoměrných a srážkoměrných stanic včetně monitorovacích vrtů je zobrazena na 

obrázku 10-1.  

Přírodní zdroje podzemních vod byly stanoveny na základě těchto vstupních informací: 

 mediánu základního odtoku stanoveného hydrologickým modelem BILAN (model pro přepočet 

hodnot odtoku z povodí referenční vodoměrné stanice na plochu hydrogeologického rajonu 

využívá charakteristiky ploch a nadmořských výšek bilančních území) 

 mediánu základního odtoku z HGR za víceleté období stanoveného tranzientním hydraulickým 

modelem 

 mediánu, 80–, 90–, 95,– a 99procentních kvantilů základního odtoku stanovených metodou 

KILLE (metodika pro přepočet z mezipovodí vymezeného dvěma shora uvedenými 

vodoměrnými stanicemi na plochu hydrogeologického rajonu využívá charakteristiky ploch 

bilančních území a výsledky souboru přímých měření průtoků v uzávěrových profilech rajonu). 
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10.2. DISPONIBILNÍ MNOŽSTVÍ PODZEMNÍCH VOD 

Využitelné množství podzemních vod 

Hodnota využitelného množství podzemních vod pro bilančně zpracované období 1971 až 2010 má 

hodnotu 340 l/s. Tato hodnota odpovídá 90% zabezpečenosti přírodních zdrojů. Respektuje požadavky 

na zachování minimálních zůstatkových průtoků ve vodopisné síti a reflektuje limity a neurčitosti 

území spojené se znečištěním horninového prostředí dřívější zemědělskou a průmyslovou činností. 

Limitujícími faktory pro stanovení vyšší hodnoty využitelného množství podzemních vod jsou:  

a) záměr zachovat vodní poměry ve vodopisné síti na úrovni blízké současnému stavu 

b) neurčitost v rozsahu znečištění podzemní vody dřívější průmyslovou činností v oblasti města 

Dvůr Králové nad Labem a zemědělskou činností v rozsahu celého HGR 4240 

 

Střety zájmů v důsledku odběrů podzemních vod 

Maximální povolené odběry podzemních vod ve výši 108 l/s v rajonu představují přibližně 30 % 

hodnoty stanoveného využitelného množství těchto vod (stav k 1.1.2013). 

Na území rajonu se neuplatňují žádné střety zájmů ve vztahu k velkoplošně chráněným územím 

přírody, k ochranným pásmům přírodních léčivých zdrojů nebo přírodních minerálních vod. 

Způsob hospodaření ve vyhlášených ochranných pásmech je upraven stanovenými podmínkami 

v příslušných povoleních odběrů vod.  

 

KOMENTÁŘ 

Přírodní zdroje 

1. Přírodní zdroje podzemních vod v hydrogeologickém rajonu byly stanoveny na základě těchto 

vstupních informací: 

 mediánu základního odtoku stanoveného hydrologickým modelem BILAN (model pro 

přepočet hodnot odtoku z povodí referenční vodoměrné stanice na plochu hydrogeologického 

rajonu využívá charakteristiky ploch a nadmořských výšek bilančních území) 

 mediánu základního odtoku z rajonu za víceleté období stanoveného transientním 

hydraulickým modelem 

 mediánu a p-procentních kvantilů základního odtoku stanovených metodou KILLE (metodika 

pro přepočet z povodí referenčních vodoměrných stanic na plochu hydrogeologického rajonu 

využívá charakteristiky ploch dílčích bilančních území a výsledky velkého souboru přímých 

měření průtoků v hraničních profilech rajonu). 

Při stanovení výsledné hodnoty základního odtoku byly využity výsledky všech tří výpočetních metod 

s tím, že nejvyšší váhový podíl byl přiřazen hydraulickému transientnímu modelu.  

Přírodní zdroje byly stanoveny jako výsledná hodnota mediánu základního odtoku. Odběry 

podzemních vod převáděné mimo území rajonu měly na tomto území v uvedeném období nulovou 

hodnotu. Medián přírodních zdrojů podzemních vod byl stanoven hodnotou 700 l/s za třicetiletý 

normál 1981 – 2010. Z této hodnoty náleží podíl 570 l/s kolektoru A a podíl 130 l/s připovrchovému 

kolektoru 
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Přírodní zdroje podzemních vod v dílčí dekádě 2001 až 2010 nebyly stanovovány z důvodu absence 

relevantní aktuální průtokové řady. Je však velmi pravděpodobné, že stav přírodních zdrojů je 

dlouhodobě setrvalý.  

.Odběry podzemních vod činily na území rajonu v průměru 90 l/s, což odpovídá podílu 13 % ve 

vztahu k mediánu přírodních zdrojů. Odběry měly ve sledovaném období 1987 – 2010 na území HGR 

4240 zřetelně sestupný trend.  

Pro pásmo odtokových zabezpečeností 50 % až 99 % jsou vypočtené hodnoty základních odtoků a 

přírodních zdrojů podzemních vod za období 1971 – 2010 doloženy v následující tabulce 10-4: 

 

Tabulka 10-4 Přírodní zdroje podzemních vod v HGR 4240 v období 1971 – 2010 

odtoková  

zabezpečenost 

základní odtok  

QZ, l/s 

odběry vod převáděné mimo  

území rajonu Qodb, l/s 

přírodní zdroje podzemních vod   

PZ, l/s 

PZ/A 

l/s.km2 

50 700 0 700 4,8 
80 460 0 460 3,1 

90 340 0 340 2,3 
95 260 0 260 1,8 
99 160 0 160 1,1 
Vysvětlivky: Qz – základní odtok; Qodb – podzemní vody převáděné mimo území HGR; Pz – přírodní zdroje 

                      podzemních vod; A – plocha rajonu 145,3 km2 

 

Výsledky byly porovnány s údaji archivních výpočtů přírodních zdrojů podzemních vod, zejména 

s údaji z vodohospodářské bilance zpracované v roce 2014 a s údaji výpočtu přírodních zdrojů 

podzemních vod hydraulickým modelem, provedeným v roce 1994 organizací Vodní zdroje Chrudim, 

s r. o. Dřívější výpočty přírodních zdrojů podzemních vod obvykle vyjadřovaly zvolenou metodikou 

pásmo vyšších zabezpečeností, než je medián, nebo byl bilančně hodnocen pouze základní kolektor A. 

Tomu také odpovídaly nižší výpočtové hodnoty přírodních zdrojů. Hodnota přírodních zdrojů 

stanovená hydraulickým modelem v roce 1994 pro kvantil p80 % je v úplné shodě s hodnotou 

přírodních zdrojů uvedenou pro shodný kvantil ve shora uvedené tabulce 10-4. Nově stanovené údaje 

přírodních zdrojů jsou oproti archivním údajům zřetelně vyšší a to o 16 % až 36 %. Příčinou 

pravděpodobně byla absence hydrologických měření ve všech částech hydrogeologického rajonu při 

dřívějších bilančních výpočtech. 

Hladiny podzemních vod ve dvou zastoupených hydrogeologických vrtech dlouhodobě 

monitorujících režim v kolektoru A v bilančním období zřetelně stoupaly. Monitorovací vrty odrážejí 

prostorový režim hladin podzemních vod v hydrogeologické jednotce.  

Vzhledem k absenci relevantní průtokové řady za uplynulých třicet let nelze spolehlivě zhodnotit 

trendový vývoj přírodních zdrojů podzemních vod. Je však pravděpodobné, že se na území rajonu 

přírodní zdroje nesnižují. 

Využitelné množství podzemních vod v hydrogeologickém rajonu bylo stanoveno jako 90% kvantil 

přírodních zdrojů podzemních vod. Pro bilančně zpracované období 1981 až 2010 má hodnotu 340 l/s. 

Stanovená hodnota využitelného množství podzemních vod je více než dvojnásobná oproti nejvyššímu 

celkovému ročnímu odběru podzemních vod z území rajonu dosaženému v roce 1988 (139 l/s). 

Zároveň je tato hodnota využitelného množství o 10 % nižší než nejnižší měsíční hodnota přírodních 

zdrojů podzemních vod v oboru mediánu.  

Na území rajonu není nutné zavádět pro žádné jímací území institut minimální hladiny.  
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Tabulka 10-5 Rozdělení přírodních zdrojů podzemních vod v průběhu roku při úrovni jejich 50% 

zabezpečenosti za období 1981 – 2010 

měsíc I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII rok 
Pz (l/s) 821 989 1167 1174 870 664 516 433 389 376 435 566 700 
Vysvětlivky: Pz – přírodní zdroje 
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Obrázek 10-1 Rozdělení přírodních zdrojů podzemních vod v HGR 4240 průběhu roku při úrovni jejich 50 % 

zabezpečenosti 

 

Návrhy  

Pro sledování dalšího vývoje množství podzemních vod na území rajonu doporučujeme zařadit čtyři 

nové hydrogeologické vrty, které byly pro tento účel vybudovány v rámci projektu Rebilance zásob 

podzemních vod na lokalitách Žireč (vrt 4240_01A), Filířovice (vrt 4240_02A), Dvůr Králové nad 

Labem (vrt 4240_03A) a Vlčkovice (vrt 4240_04A) a dva vrty pozorované ČHMÚ. Situace výše 

uvedených průzkumných vrtů je zobrazena na obrázku 10-2. 

Není navrhována změna hranic rajonu 
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Obrázek 10-2 Situace HGR 4240 Královédvorská synklinála s monitorovacími objekty využitými pro 

stanovení přírodních zdrojů podzemních vod. 

 

Pro další sledování vývoje množství podzemních vod na území rajonu lze doporučit monitorovat 

hladiny podzemních vod uvedených v tabulkách 10-6 a 10-7 a to jak v nově vyhloubených 

průzkumných vrtech, tak stávajících monitorovacích vrtech státní pozorovací sítě ČHMÚ: 

 

Tabulka 10-6 Referenční vrty státní pozorovací sítě ČHMÚ navržené k monitorování a jejich základní 

hydrogeologické charakteristiky 

označení 

objektu 

název objektu monitorovaný 

kolektor 

hloubka 

m 

odměrný bod 

m n. m 

Hp50 % 

m n. m. 

Hp80 % 

m n. m. 
VP 7013 Bílá Třemešná  A     65 341,96 295,0 294,5 
VP 7014 Kuks  A   124 278,79 285,4 284,6 
Vysvětlivky: Hp50% – signální úroveň hladiny podzemní vody pro kvantil p50% , Hp80%, – signální úroveň    hladiny podzemní 

vody pro kvantil p80% 

 

Signální úrovně hladin podzemních vod byly stanoveny za víceletá období s délkou vyšší než deset let 

a ohraničená v závěru tohoto období rokem 2010. Pro charakterizování úrovní hladin byly zvoleny 

kvantily p50% a p80%. Jiné vrty státní pozorovací sítě ČHMÚ nebo vrty monitorované vodárenskou 

společností nebyly do seznamu navržených objektů zařazeny z důvodu krátké nebo neúplné 

pozorovací řady, významného ovlivnění odběry podzemních vod nebo propojením kolektorů 

v konstrukci vrtu.   
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Tabulka 10-7 Nové vrty vybudované v rámci projektu  

označení 

objektu 

název objektu monitorovaný 

kolektor 

hloubka 

m 

odměrný bod 

m n. m. 

H 

m n. m. 
4240_01A Žireč – Ves A 152 271,67 až v roce 2020 
4240_02A Filířovice A 64 324,37 až v roce 2020 
4240_03A Dvůr Králové / L. A 95 305,53 až v roce 2020 
4240_04A Vlčkovice A 70 300,79 až v roce 2020 

Vysvětlivky: H – signální úroveň hladiny podzemní vody  

 

Obrázek 10-3 Situace HGR 4240 Královédvorská synklinála s navrženými monitorovacími objekty. 

 



Rebilance zásob podzemních vod                                                         ID EIS 10051606-SFŽP 

133 

 

11. ZÁVĚR 

Cílem projektu bylo kombinací pestrého souboru nejmodernějších technologických a metodických 

postupů přehodnotit přírodní zdroje a využitelné zásoby podzemních vod v jednotlivých 

posuzovaných hydrogeologických rajonech.   

 

Zásoby podzemních vod 

 Přírodní zdroje HGR 4240 jsou 700 l/s, dle mediánu základního odtoku s 50% 

zabezpečeností, na základě hydrologického modelu BILAN, vyčlenění základního odtoku 

metodou KILLE a (s největší vahou) hydraulického transientního modelu. 

 Z toho přírodní zdroje kolektoru A činí 570 l/s a přírodní zdroje připovrchové zóny 130 

l/s. 

 Využitelné množství podzemní vody dosahuje 340 l/s, vychází z hodnoty přírodních 

zdrojů, z 90 % zabezpečenosti mediánu základního odtoku.   

 Historické maximální odběry v roce 1988: 139 l/s, tvoří jen 40% využitelného množství. 

Současné odběry dosahují v průměru 90 l/s s klesající tendencí.  

 V HGR 4240 ve srážkově průměrném roce (dle hydraulického modelu) dochází k 

hlavním doplňování zásob podzemní vody v listopadu až březnu, s maximy v prosinci 

a březnu. Doplňování zásob podzemní vody v území má relativně specifický opakující se 

roční chod, mírně rozdílný pro mělké kvartérní nebo turonské sedimenty a pro hlavní 

kolektor A (zejména v oblastech s mocnou vrstvou nenasycené zóny). Pro kolektor A 

maxima doplňování zásob podzemních vod nastávají v březnu a dubnu, způsobené 

zejména táním sněhu. 

 Z hlediska dotace podzemních vod podprůměrné období se vyskytuje v měsících duben – 

říjen, s minimy v červnu.  

 Není nutné zavádět institut minimální hladiny pro jímací území. 

 Byly stanoveny signální hladiny pro vrty VP7013 a VP7014. Pro sledování stavu 

podzemních vod jsou, mimo vrty sledované ČHMÚ, navrženy 4 nové průzkumné 

hydrogeologické vrty vyhloubené v rámci projektu. 
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