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ZAVEDENÉ ZKRATKY A POJMY 

AOPK Agentura ochrany přírody a krajiny ČR 

B separovaný základní odtok (mm/měsíc) 

BF modelovaný základní odtok (mm/měsíc) 

BFI baseflow index – poměr základního odtoku k celkovému 

CO celkový odtok  

ČGS Česká geologická služba  

ČHMÚ Český hydrometeorologický ústav  

ČKP česká křídová pánev  

ČOV čistírna odpadních vod 

ČR Česká republika  

ČÚZK Český úřad zeměměřický a katastrální  

GDO, Klíč GDO  jedinečné identifikační číslo objektu v archivu ČGS 

Geofond archiv ČGS 

GIS geografický informační systém  

HDZ hydrodynamická zkouška  

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

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

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

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

poskytování informací veřejnosti. Provádí se podle povodí povrchových vod a 

hydrogeologických rajonů podzemních vod (§ 21 vodního zákona).  

HPV hladina podzemních vod 

ID identifikační číslo  

IG inženýrskogeologický  

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

podzemních vod  

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

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

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

hospodářství - Terminologie hydrologie a hydrogeologie).  

MZe Ministerstvo zemědělství České republiky 

MŽP Ministerstvo životního prostředí České republiky  

P měsíční srážkový úhrn (mm/měsíc) 

PO podzemní odtok 

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

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

podzemních vod“  

PPZ připovrchová zóna 

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

za přírodních poměrů dlouhodobě doplňované infiltrací do hydrogeologického kolektoru nebo 

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

R měsíční odtoková výška pozorovaná (mm/měsíc) 

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

RM měsíční odtoková výška modelovaná (mm/měsíc) 

RCM regionální klimatické modely 

SEKM Systém evidence kontaminovaných míst 

T teplota 

TDS celková mineralizace (total dissolved solids) 

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

kolektorech (§2 odst. 7 vodního zákona).  

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

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

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

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

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

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

prostředí charakterizované společnou formou jejich výskytu nebo společnými vlastnostmi vod a 

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

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

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

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

využívat z hydrogeologického kolektoru nebo zvodněného systému, aniž nastane negativní 

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

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

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

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

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

pozdějších předpisů).  

ZO základní odtok  

ŽP životní prostředí 
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ÚVOD 

Cílem projektu Rebilance zásob podzemních vod financovaného Státním fondem životního prostředí 

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

standardních i moderních metodických postupů a technologií přehodnotit přírodní zdroje podzemních 

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

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

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

včetně stanovení podmínek využitelnosti podzemních vod při respektování ochrany podzemních vod 

a chráněných terestrických ekosystémů vázaných na podzemní vody v příslušném rajonu. 

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

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

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

provedených prací.  

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

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

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

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

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

přílohami výše uvedené všeobecné části zprávy. 

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

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

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

rajonu. 

 

1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 

 

Tab. 1-1. Základní údaje o hydrogeologickém rajonu 4410 (heis.vuv.cz) 

ID hydrogeologického rajonu: 4410 

Název hydrogeologického rajonu: Jizerská křída pravobřežní 

ID útvaru: 44100 

Název útvaru: Jizerská křída pravobřežní 

Plocha, km
2
: 685,043 

Pozice: rajon základní vrstvy 

Geologická jednotka: Sedimenty svrchní křídy 

Povodí: Labe 

Dílčí povodí Horní a střední Labe 

Bilancovaný kolektor: kolektor C - jizerské souvrství, střední až svrchní turon 

Kraje: Liberecký, Středočeský 

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

HGR 4410 zahrnuje území pravostranných přítoků Jizery v oblasti výskytu křídových sedimentů od 

lužické poruchy až k soutoku Jizery s Labem. HGR 4410 je vymezen jako rajon základní vrstvy ve 

smyslu rajonizace (dle vyhlášky č. 5/2011 Sb., Olmer a kol. 2006). Součástí rajonu proto není bazální 

křídový kolektor A, který náleží k HGR 4710. Celková plocha rajonu činí 685,04 km
2
. Východní 

hranici rajonu představuje tok Jizery jakožto erozní báze, v jižní části je rajon výrazně zúžen při 

lokální rozvodnici definující hranici vůči HGR 4521, povodí Košáteckého potoka, v jihozápadním 

sousedství. Rozvodnice pravostranných přítoků Jizery vůči povodí horní Ploučnice ohraničuje rajon na 

severozápadě. 

 

 

 

Obr. 2-1. Situace hydrogeologického rajonu 4410 

 

Severovýchodní hranice rajonu je tvořena převážně rozvodnicí Jizera - Lužická Nisa. Rajon v oblasti 

lužické poruchy proto zahrnuje pruh hornin permokarbonu a krystalinika. Mezi Frýdštejnem 

a Hodkovicemi na SV je hranice rajonu vedena po orografické rozvodnici Jizera - Lužická Nisa, která 

probíhá zhruba podél lužické poruchy, na styku křídových sedimentů a předkřídových útvarů. 
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3. VSTUPNÍ INFORMACE 

3.1. GEOLOGICKÁ PROZKOUMANOST 

Turonské sedimenty byly v minulosti stratigraficky různě klasifikovány. Podrobný přehled vývoje 

stratigrafie české křídy podal Dvořák (1958). Oproti výzkumům Jokélyho (1861-1862) dochází 

k zřetelnému pokroku v poznání geologie a rozdělení křídového útvaru na Boleslavsku a Turnovsku 

při výzkumech členů geologické sekce Komitétu pro přírodovědecké vyzkoumání Čech. Základ 

k rozdělení křídy položil Krejčí (1867), který zde vyděloval bělohorskou opuku, malnické pískovce, 

jizerský pískovec kvádrový, hruboskalský pískovec kvádrový, teplickou opuku a chlumský pískovec 

kvádrový. Řada z těchto vrstev je odvozena od typických lokalit v Pojizeří. Frič (1879, 1885) 

následuje Krejčího stratigrafické schéma. Frič v Pojizeří ještě podrobněji člení jeho bělohorské vrstvy 

na slíny semické (podle Semické hůry u Lysé nad Labem, těsně za j. okrajem rajonu 4410), dřínovské 

koule a opuky vehlovické; vrstvy malnické na malnický řasák a lounské koule; jizerské vrstvy dělí na 

přechodní vrstvy byšické, kvádry kokořínské s opukovou vložkou, vrstvy trigoniové a bryozoické. 

Každá vrstva byla paleontologicky charakterizovaná. 

Při kritice Fričovy stratigrafie zvolil Zahálka jiný přístup, v kterém upřednostnil čistě litostratigrafický 

princip při vydělování jeho pásemného dělení (pásma I až X) křídových sedimentů. Pro Pojizeří jsou 

nejdůležitější pásma VIII, IX a X, přičemž Zahálka (1904) pásmo IX člení ještě podrobněji na vrstvy 

a, b, c, d. 

Jen okrajově se našeho území týkají výzkumy B. Müllera (1925). Dopustil se však několika 

stratigrafických omylů, což vedlo ke konstrukci neexistujících zlomů v jeho mapách. Stejných omylů 

se dopustil i Andert (1934). 

Od 60. let 20. stol. byla litostratigrafická klasifikace postupně nahrazena mezinárodní stratigrafickou 

stupnicí (chronostratigrafickou) doplněnou inoceramovými biozónami. Klein a Soukup (in Horný ed. 

1963) opravují předchozí chybná stratigrafická zařazení (hlavně semických slínů) a poukazují, že 

v Pojizeří je obtížné stanovit hranici spodní/střední turon. Klein (1966) poprvé na základě analýzy 

hlubokých vrtů vyčleňuje sedimentární cykly ve středním turonu a ukazuje jejich význam pro 

stratigrafii a litofaciální analýzu. Zároveň konstruuje paleofaciální mapky v území mezi Labem 

a Jizerou. 

Od 70. let 20. stol. docházelo k častým posunům hranic mezinárodních stupňů. V zájmu stability 

stratigrafického konceptu pro geologické mapy bylo vypracováno litostratigrafické dělení české 

křídové pánve (Čech et al. 1980), které vycházelo z konceptu Krejčího (1867, 1870). Tento koncept je 

od 90. let 20. stol. aplikován v ČGS na všechny edice geologických map v měřítku 1 : 25 000 až po 

měřítko 1 : 500 000, rovněž tak i ve zprávách podniku Diamo, s.p. 

Od konce 90. let 20. stol. se začíná uplatňovat nová stratigrafická metoda – sekvenční/genetická 

stratigrafie. Tato metoda je založena na zhodnocení karotážních dat ve vrtech a na sedimentologické 

analýze vrtných jader a povrchových výchozů. Pro oblast Pojizeří (rajon 4410) ji aplikuje Uličný – 

Laurin (2000), Uličný et al. (2009a) a Uličný et al. (2015; Obr. 4-2). V rámci turonu se vyděluje 

7 sekvencí (TUR 1-7) oddělených izochronními plochami (plochy maximální záplavy). Význam této 

metody spočívá v její relativní objektivnosti v případech různých a subjektivních přístupů při popisech 

vrtných jader či při absenci technologie jádrového vrtání.  



 

 

Obr. 3 - 1 Situace vybraných vrtů v rajonu 4410. 
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Přehled geologického mapování do 1961 kriticky zhodnotil Soukup (in Čepek et al. 1963) a do roku 

1996 je shrnuto (včetně citací) v jednotlivých účelových geologických mapách ČR v měř. 1 : 50 000 

a to na listech map: 03-31 Mimoň (Klein ed. 1999), 03-32 Jablonec nad Nisou (Coubal ed. 1999), 03-

33 Mladá Boleslav (Pražák 1995), 13-11 Benátky nad Jizerou (Hradecká ed. 1995) a 13-13 Brandýs 

nad Labem (Holásek ed. 1987). 

 Nejnověji se geologickým mapováním zabývala česká geologická služba v rámci projektu Geopark 

UNESCO Český ráj v měřítku 1 : 25 000 list Turnov (Rapprich ed. 2013) v s. části rajonu 4410, v jižní 

části tohoto rajonu proběhlo novější mapování na listu 1 : 25 000 Brandýs nad Labem – Stará Boleslav 

(Holásek ed. 2005). Novější mapové podklady jsou dostupné na mapovém serveru ČGS na 

www.geology.cz . 

 

VRTNÁ PROZKOUMANOST 

Vrtná prozkoumanost rajonu 4410 je nerovnoměrná (viz Obr. 3-1), vrty zastihující turonský křídový 

kolektor jsou soustředěny do okolí ložiska uranu Osečná-Kotel a na jeho předpolí včetně oblasti při 

lužické poruše (orientační vyhledávání ložisek uranu v cenomanu). Intenzivnější vrtný průzkum začíná 

až od 60 let 20. stol. Jsou to např. vrtné akce z let 1961-1971 Ústředního ústavu geologického na linii 

Mělník-Ještěd (vrty MJ-1 až MJ-6, vrty MK-11, KH-1 Kostelní Hlavno, Zd-1 Zdětín). Vrty byly 

vyhloubeny v rámci úkolu Výzkum geologické stavby podloží české křídy (Malkovský et al. 1974). 

Tyto vrty byly komplexně geologicky a paleontologicky zpracovány. Jelikož několik z těchto vrtů 

zastihlo karbonské sedimenty, v produktivním vývoji byly další vrtné akce uskutečněny při 

ložiskovém průzkumu na černé uhlí mšenské pánve v oblasti Mělníka a Benátek nad Jizerou (14 vrtů 

MB-3 až MB 27) v letech 1966 - 1972 (Holub et al. 1972, Holub – Tásler 1981) a později v letech 

1981-1989 (Žbánek et al. 1991), kdy bylo vyhloubeno 26 jádrových vrtů, např. MV-2 Mělnické 

Vtelno a KV-1 Kropáčova Vrutice.  

V letech 1962-1966 byl v rámci etapy orientačního oceňování akumulací uranu proveden ložiskový 

průzkum (vrty řady Ro) podle lužického zlomu mezi Jičínem a Českým Dubem (Herčík 1970). 

Intenzívní a systematický vrtný průzkum spojený s těžbou uranu a prognózním oceněním uranu 

probíhal v letech 1971 - 1989 v tzv. strážském bloku a v jeho okolí (např. Rutšek a Kučera 1995). 

V letech 1990–2000 bylo období doznívání průzkumné a těžební činnosti uranu v severočeské křídě. 

S těžbou uranu byl spojen i hydrogeologický průzkum s vrty řady HP hloubenými do cenomanu 

(Duffek 1974). Další práce byly spojeny s regionálně hydrogeologickým průzkumem v povodí Pšovky 

(6 vrtů řady Pš) a v povodí Košáteckého potoka (13 vrtů řady Kš; Hercog 1966). Na pravém břehu 

Jizery zároveň probíhal v letech 1968–1970 hydrogeologický průzkum na cenomanský kolektor 

(Zoubková 1970). V letech 1981–1985 byl v Pojizeří realizován regionální hydrogeologický průzkum 

pro úkol Syntéza české křídové pánve: vrty SK-6 Plazy a SK-7 Buda (Herčík 1981) a posléze i vrty 

SK-8 Ptýrov (Herčík 1985). Jednou z posledních akcí byly hydrogeologické monitorovací vrty 

ČHMÚ, které byly vyhloubeny v severočeské křídě v letech 2006-2007 v rámci projektu ISPA. 

Pro potřeby geologického modelu a pro konstrukci geologických řezů bylo analyzováno 

a reinterpretováno značné množství vrtů z databáze ČGS. Bohužel značné množství vrtů muselo být 

eliminováno pro nedostatečnou kvalitu geologických popisů a pro nedostatek karotážních dat. 

 

 

http://www.geology.cz/
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3.1.1. PRÁCE PROVÁDĚNÉ V RÁMCI PROJEKTU  

Na začátku projektu byla provedena zevrubná rešerše geologických prací v rajonu 4410 (Čech 2012), 

v průběhu projektu byly v rajonu 4410 v letech 2014-2015 vyhloubeno pět vrtů (Tab. 3-1), z nichž dva 

vrty prošly celým křídovým profilem (4521_B Kluky a 4710_22 Ralsko). Jeden vrt byl jádrový 

hloubený metodou wire-line (G), ostatní byly rotačně příklepové (HG). 

 

Tab. 3-1. Přehled vrtů vyhloubených v rámci projektu v letech 2014-2015 

ID vrtu Název vrtu typ vrtu kolektor hloubka vrtu (m) autor zprávy 

4521_B Kluky G  350 Nádaskay et al. 2015 

4710_22 Ralsko HG A 290 Navrátilová et al. 2015a 

4410_23 Ralsko HG C 104,4 Navrátilová et al. 2015b 

4710_24 Bělá pod Bezdězem HG A 285 Navrátilová et al. 2015c 

4410_25 Bělá pod Bezdězem HG C 180 Navrátilová et al. 2015d 

 

V rajonu 4410 bylo nově konstruováno 5 řezů (linie řezů na Obr. 3-1, řez 4410_SV1 na Obr. 4-3), 

navíc některé řezy přesahují do sousedních rajonů 4521 a 4430. Logickou součástí geologických řezů 

je i cenomanská vrstva bazálního kolektoru samostatného rajonu 4710. 

V rámci projektu bylo provedeno nové komplexní geofyzikální měření mezi Hodkovicemi 

a Turnovem (Karous et al. 2015). 

 

3.2. HYDOGEOLOGICKÁ PROZKOUMANOST 

Hydrogeologické poměry zájmového území jsou přehledně zpracovány v souhrnné regionální 

monografii Krásného et al. (2012) v rámci boleslavsko-mělnického zvodněného systému. První souhrn 

hydrogeologických poměrů celého území podal Hynie (1961). Významnou regionální 

hydrogeologickou prací, která pokrývá celé území je Hydrogeologická mapa a Mapa chemismu 

podzemních vod 1:200 000 list 03 Liberec, 04 Náchod a k nim příslušné Vysvětlivky (Jetel 1984a,b; 

Jetel et al. 1986). Základní význam pro poznání hydrogeologie křídy má Syntéza české křídové pánve 

(Herčík a kol. 1987 - zájmového území se týká Bilanční celek 2 Křída povodí Jizery) a Hydrogeologie 

české křídové pánve (Herčík a kol. 1999). Geologii a hydrogeologii území mezi Turnovem 

a Železným Brodem zpracovala Kryštofová (2000). Hydrogeologické mapy 1 : 50 000 listy list 03-32, 

03-31, 03-33, 13-11 a 13-13 sestavili Burda (1998, plus vysvětlivky 2000), Zícha (1995, 1997), 

Zelinka (1995), Hrkal (1987) a k nim příslušnou hydrogeologickou kapitolu ve Vysvětlivkách 

k souboru geologických a ekologických účelových map přírodních zdrojů 1 : 50 000 list 13-11 

zpracoval Zelinka (in: Müller ed. 2001). Nejnověji část zájmového území zpracovala v podrobných 

hydrogeologických vysvětlivkách (včetně mapových schémat a fotodokumentace) ke geologickým 

mapám 1 : 25 000 Kryštofová (2011). 

Významné práce jsou též Hydrogeologické studie okresu Liberec (Žitný et. al. 1979) a dtto okresu 

Semily (Žitný 1986) a Jablonec n. N. (Chyba 1971). Regionální surovinové studie okresů Liberec, 

Jablonec n. N. a Semily včetně podrobně sepsané hydrogeologie se seznamem vodních zdrojů 

zpracovali Sedlář - Břízová –Tomášek (1992), Nedomlel - Břízová - Tomášek (1992) a Knotek et al. 

(1992). Účelovou hydrogeologickou mapu Severočeského kraje s vysvětlivkami (vč. popisu vodních 

zdrojů) ke každému okresu zvlášť sestavila Janů (1972). 
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Geologické a hydrogeologické poměry území sz. od Turnova zhodnotil Smejkal (1971). Prameny 

a podzemní vody v okolí Turnova zpracoval Filip (1951). Vyhodnocení zásob podzemních vod v okolí 

Turnova provedl Šeda (1987). Hydrogeologický průzkum Lužické poruchy prováděli Šula (1971, 

1973), Plešinger (1963). Mitášová (1967). Problematikou dotýkající se zájmového území je funkce 

tektonických poruch a žil neovulkanitú (Herčík 1968, Lusk 1979). Mezi další významné práce lze 

zařadit regionální hydrogeologický průzkum povodí Jizery (Plešinger 1967) a řešení jímacího území 

Dolánky (Herčík et al 1967; Jedlička-Žitný 1972). Na jihu zájmového území byl vodohospodářsky 

nejvýznamnější kolektor C zhodnocen řadou systematických průzkumů. Průzkumné práce byly 

zaměřeny zejména na povodí Bělé a Rokytky (Cepák 1967, 1970a, 1970b; Čapek 1976, 1992; Bárta 

1970; Žák 1970) a povodí Strenického potoka (Čapek 1978, 1980, 1981). 

 

VRTNÁ HYDROGEOLOGICKÁ PROZKOUMANOST 

Geologické práce vyplývající z projektu úkolu Rebilance zásob podzemních vod (dále jen projekt) 

navazují na Hydrogeologickou syntézu české křídové pánve z 80. let minulého století (Herčík a kol. 

1987). Za využití veškerých vrtů a geologických dat získaných starším i novým, terénním výzkumem 

byla konstruována izoliniová mapa stropu a báze kolektoru C. 

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

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

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

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

řady pozorování hladin a chemismu podzemních vod ČHMÚ. 

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

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

 

Tab. 3-2. Vrtná prozkoumanost z Geodatabáze  

HGR 

Počty HG objektů 

v geodatabázi s analýzou 
s údajem 

o hladině 

s hloubkou 

> 5m 
kolektor A „kolektor“ B kolektor C kolektor D 

4410 448 395 380 379 36 53 254 22 
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Obr. 3-2 Schéma vrtné prozkoumanosti dle Geodatabáze 

 

ARCHIVNÍ HODNOTY PŘÍRODNÍCH ZDROJŮ A VYUŽITELNÉHO MNOŽSTVÍ 

Archivní hodnoty přírodních zdrojů a využitelného množství (Tab. 3-3) byly převzaty z protokolů 

dřívější „Komise pro klasifikaci zásob“ a údajů poskytovaných ČHMÚ a zařazených do současně 

platných plánů povodí.  

 

Tab. 3-3. Archivní hodnoty přírodních zdrojů a využitelného množství v l/s 

Rajon 
Plocha 

(km2) 

Přírodní 

zdroje (l/s) 

Využitelné 

množství 

(l/s) 

Kategorie 
Protokol/ 

Reference 
Poznámka 

4410 685 3924   HG rajonizace* Základní odtok 2007 Q 50% (VUV) 

4410 685,0 2187   ČHMÚ 
Průměrné měsíční mediány 

základního odtoku 1981-2010 

  572 2038 Prognózní  Odhad ČHMÚ 

   105 B   

   360 C1  Michlíček et al. 1998 

441  3351  C1+C2  Hydraulický model – kolektor C** 

441   1732 C1  Hydraulický model – kolektor C** 

441   2100 C2  Hydraulický model – kolektor C** 

*- První cyklus plánů povodí; **- Herčík a kol. (1987, 1999) 

 

NOVÉ HYDROGEOLOGICKÉ VRTY PROVÁDĚNÉ V RÁMCI PROJEKTU 

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

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

především v místech, kde scházely relevantní hydrogeologické informace, byly vyhloubeny 
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průzkumné hydrogeologické vrty. Další podrobnosti – viz kompletní dokumentace (Navrátilová et al. 

2015b, d; Tab. 3-4), která je uložena v archívu ČGS (Geofond). Dokumentace obsahuje náležitosti dle 

přílohy 1 Vyhl. ČBÚ 239/1998 Sb. 

 

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

Rebilance zásob podzemních vod v letech 2014‒2015 

ID vrtu 
Název 

vrtu 

cílový 

kolektor 

hloubka 

vrtu (m) 

Rozsah cílového 

kolektoru (m) 

Koeficient 

transmisivity (m2/s) 
autor zprávy 

4410_23 Ralsko C 104,4 4,2 – 104,4 2,1x10-3 
Navrátilová et al. 

(2015b) 

4410_25 Bělá C 150 2,0 – 143,6 4,5x10-3 
Navrátilová et al. 

(2015d) 

 

Během vrtných prací byly upřesňovány jak hloubky vrtů, tak některé z jejich technických parametrů. 

Cílem těchto upřesnění bylo splnění projektované funkce prováděných hydrogeologických vrtů, tj. 

zjištění hydraulických parametrů a vytvoření monitorovacích objektů. Základní informace 

o provedených vrtech jsou uvedeny v Tab. 3-5 (přehled dokumentace), v Tab. 3-6 (hydrodynamické 

parametry) a v Tab. 3-7 (souřadnice dle geodetických zpráv). 

 

Tab. 3-5. Základní informace o geologické, hydrogeologické a technické dokumentaci provedených vrtů 

ID vrtu 
Geologický 

popis 

Technická 

zpráva, HDZ, 

odběry 

HDZ 3+2 dny 

orientační 

(od – do) 

Odběr 

vzorku 

vody 

Karotáž 

(revizní karotáž/TV) 

Zaměření 

vrtu 

4410_23 
AQUATEST, 

a.s. 
Vodní zdroje, a.s. 29.6.-2.7.2015 

14.7.2015 

10.8.2015 

25.8.2015 

AQUATEST, a.s. 

11.9.2015 (13.8.2015, 

17.8.2015 / 21.9.2015) 

28.7.2015 

Gefos a.s., 

Praha 

4410_25 
AQUATEST, 

a.s. 

Stavební geologie 

– Geoprůzkum, 

spol. s r.o. 

20.8.-26.8.2014 

24.8.2014 

19.3.2015 

23.6.2015 

AQUATEST, a.s. 

neprovedena 

(7.-8.1.2015 / 

1.10.2015) 

28.7.2015 

Gefos a.s., 

Praha 

 

Tab. 3-6. Základní hydrodynamické parametry stanovené HDZ 

ID vrtu HPV ustálená Čerpací zkouška Stoupací zkouška 
Specifický 

odtok 

 (m n.m. / datum) 

Koeficient 

hydraulické 

vodivosti (m/s) 

Transmisivita 

(m2/s) 

Koeficient 

hydraulické 

vodivosti (m/s) 

Transmisivita 

(m2/s) 
(l/s/m) 

4410_23 282,29 / 21.9.2015 7,9x10-5 2,5x10-3 5,4x10-5 1,7x10-3 3,64 

4410_25 278,71 / 7.1.2015 3,63-3,69x10-5    1,37 

 

Tab. 3-7. Souřadnice vrtů dle geodetických technických zpráv 

ID vrtu Y X Z (m n.m.) 

   plast pažnice patka terén 

4410_23 702587,15 990373,93 309,75 310,35  309,41 

4410_25 709205,39 995568,22 299,44 299,58 298,98 298,73 
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Obr. 3-3. Přehledná mapa lokalizace nových HG vrtů 

 

4410_23 Ralsko 

Průzkumný vrt je situován v k. ú. Jabloneček v bývalém vojenském prostoru Ralsko – Jabloneček. 

Cílem průzkumného vrtu bylo získat hydrogeologické a geologické údaje v dosud neprozkoumané 

části pravobřežní Jizerské křídy. 

Pod kvartérním pokryvem vrt zastihl souvrství pískovců. Převažují čisté pískovce. V horní polovině 

vrtu převažují jemnější, ve spodní polovině vrtu pak hruběji zrnité pískovce. Na základě karotáže byly 

vyčleněny vrstvy pískovců obsahující jílovitou příměs.  

 

Tab. 3-8 Základní litostratigrafická rozhraní průzkumného vrtu 4410_23 

Hloubka (od – do m) Převažující typy hornin  HG typ 

0,0 2,1 hlína, hnědá, písčitá  
kvartér 

2,1 4,2 eluvium, žluté, hlinitopísčité  

4,2 35,2 pískovce, žlutošedé, jemně zrnité, prachovité až vápnité  

kolektor C 
35,2 104,4 

pískovce, světle žluté a šedé, středně až hrubě zrnité 

v hl. cca 103,0 - 104,4 m zastižena porucha s jemným pískem  

 

Průzkumný hydrogeologický vrt 4410_23 je proveden jako úplná studna do turonského kolektoru C. 

Naražená hladina podzemní vody je volná. Dne 21. 9. 2014 byla hloubka hladiny podzemní vody 

27,12 m pod terénem, což odpovídá kótě hladiny cca 282,29 m n. m. Hydrodynamická zkouška byla 

provedena jako čerpací v trvání 1+3+2 dny. Hladina podzemní vody z počáteční úrovně 27,85 m od 

terénu při množství čerpané vody 2 l/s klesla na 28,40 m od terénu, tj. o 0,55 m za 36 hodin. Hodnota 

pH (7,5) se v průběhu čerpání neměnila; vodivost se v průběhu čerpání pohybovala v rozmezí hodnot 

535 uS/cm (počáteční) až 564 µS/cm (konečná). Hloubka zapuštění čerpadla byla 40 m od odměrného 

bodu (hrana Fe pažnice). Vyhodnocení čerpací a stoupací zkoušky metodami pro napjatý kolektor 

přineslo výslednou hodnotu transmisivity v rozmezí 1,7.10
-3

 až 2,5.10
-3

 m
2
/s. Při mocnosti turonských 
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vrstev 31,4 m se koeficient hydraulické vodivosti kf pohybuje v rozmezí 5,4.10
-5

 až 7,9.10
-5

 m/s. 

V pozorovaném průzkumném hydrogeologickém vrtu 4710_22 vzdáleném cca 17,6 m byla v průběhu 

HDZ zjištěna mírná změna 8 cm v úrovni 25,61 - 25,69 m od terénu. 

Pro zhodnocení kvality vody turonských zvodněných vrstev byly použity výsledky chemických analýz 

vzorků vod odebraných v dynamickém stavu 14. 7. 2015, 10. 8. 2015 a 22. 8. 2015. Voda turonského 

kolektoru je středně mineralizovaná (celková mineralizace 0,444 až 0,508 g/l) s pH 7,1 až 7,5. Podle 

skupin převažujících iontů jsou charakterizovány typem HCO3-Ca. Z hlediska posouzení kvality 

podzemní vody ve vztahu k chemickým ukazatelům uvedeným ve vyhlášce 252/2004 Sb., nevyhovují 

vody turonského kolektoru zvýšeným množstvím vápníku a TOC. Z toxických kovů byly zjištěny 

vyšší hodnoty arzenu (odběr 14. 7. 2015), mikroznečisťující organické látky ve vodě zjištěny nebyly. 

Podzemní voda turonského kolektoru C se z hlediska možnosti pro vodárenské využití řadí vyššími 

hodnotami arzenu a TOC do kategorie upravitelnosti >A3. 

Podle zadávací dokumentace byla na vrtu 4410_23 provedena karotáž před výstrojí (11. 9. 2015) 

a revizní karotáž po definitivní výstroji (13. 8., 17. 8., 21. 9. 2015). Měrný elektrický odpor vody 

v celém vodním sloupci dosahuje hodnoty 19-22 ohmm (cca 500 μS/cm). V době měření před výstrojí, 

kdy ve vrtu existoval hydraulický zkrat-voda do vrtu přitékala z přípovrchové vrstvy- byla hladina 

zjištěna v hloubce 25,7 m pod terénem. Po odizolování silného přítoku nad hladinou tedy hladina ve 

vrtu klesla na současnou úroveň o cca 1,4 m, současná hladina reprezentuje turonský kolektor. 

Ve vrtu dochází k sestupnému proudění (Q= 3500 l/den). Nejedná se však o hydraulický zkrat, ale 

o přetékání vody v rámci jednoho kolektoru. Proudění je sestupné, což je typické pro oblasti infiltrace. 

Vrt je dle našeho názoru z technického hlediska vhodný pro dlouhodobý monitoring podzemních vod.  

 

4410_25 Bělá 

Průzkumný vrt je situován v lese s. od Bělé pod Bezdězem při silnici Bělá p. B. – Kuřivody. Cílem 

průzkumného vrtu bylo získat hydrogeologické a geologické údaje v dosud neprozkoumané části 

pravostranných přítoků Jizery. 

Pod kvartérem, který tvoří zvětraliny pískovců, se nachází komplex prachovitých pískovců středního 

turonu. V úseku do cca 53 m se jedná o jemnozrnné, jen místy střednězrnné pískovce, místy 

prachovité až prachovce. Hlouběji se nacházejí kvádrové střednězrnné a hrubozrnné pískovce. Tyto 

pískovce v hloubce 143,6 m přecházejí do podložního izolátoru (bělohorské vrstvy), který je tvořen 

slínovci, prachovitými pískovci.  

 

Tab. 3-9 Základní litostratigrafická rozhraní průzkumného vrtu 4410_25 

Hloubka (od – do m) Převažující typy hornin HG typ 

0,0 2,0 hlína, okrová, sprašová kvartér 

2,0 4,0 pískovce, šedohnědé, jemně zrnité, zvětralé  

kolektor C 4,0 53,0 pískovce až prachovité pískovce, světle šedé a světle hnědé, jemnozrnné 

53,0 143,6 pískovce, světle šedé a světle hnědé, středně až hrubozrnné 

143,6 150,0 pískovce, šedé, prachovité poloizolátor C 

 

Průzkumný hydrogeologický vrt 4410_25 je proveden jako úplná studna do turonského kolektoru C. 

Naražená hladina podzemní vody je volná. Dne 28. 7. 2014 byla hloubka hladiny podzemní vody 22 m 

pod terénem, což odpovídá kótě hladiny cca 276,73 m n. m. Ustálená hladina podzemní vody dne 7. 1. 
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2015 dle revizní karotáže 20,02 m pod terénem odpovídá 278,71 m n. m. Hydrodynamická zkouška 

byla provedena v období 21. 8. 2014 – 27. 8. 2014 v době trvání 1+3+2 dní. Hladina během 

počátečního čerpání Q = 0,99 l/s poklesla z počáteční úrovně 20,30 m na 21,02 m (měřeno od hrany 

pažnice), tj. cca o 0,72 m za 1 min.. Hloubka zanoření čerpadla byla 50 m od odměrného bodu (hrana 

Fe pažnice). Hodnoty pH a vodivosti se během čerpání pohybovaly v rozmezí hodnot: pH 5,85 – 9,38 

(počáteční 9,38 a konečná 6,6) a 233 – 277 µS/cm. Vyhodnocení čerpací zkoušky metodami 

ustáleného proudění přineslo průměrnou výslednou hodnotu transmisivity 4,5.10
-3

 m
2
/s. Při celkové 

mocnosti turonského kolektoru 32,1 m se koeficient hydraulické vodovosti kf pohybuje v rozmezí od 

3,69.10
-5

 do 3,63.10
-5

 m/s. V pozorovaném vrtu 4710_24 vzdáleném cca 10,5 m byla v průběhu HDZ 

zjištěna mírná změna HPV (249,24 – 249,33 m) oscilační pohyb cca 9 cm. 

Pro zhodnocení kvality vody turonských zvodněných vrstev byly použity výsledky chemických analýz 

vzorků vod odebraných v dynamickém stavu 24. 8. 2014 a 19. 3. 2015 a 23. 6. 2015. Voda turonského 

kolektoru je slabě mineralizovaná (celková mineralizace 0,301 – 0,347 g/l) s pH 6,9 až 8 podle 

vyhlášky č. 423/2001 Sb. Podle skupin převažujících iontů jsou charakterizovány typem HCO3-Ca. 

Z hlediska posouzení kvality podzemní vody ve vztahu ke sledovaným chemickým ukazatelům 

uvedeným ve vyhlášce 252/2004 Sb., nevyhovují vody turonského kolektoru zvýšeným množstvím 

vápníku, železa a manganu. V podzemní vodě byl zjištěn vyšší obsah niklu v odběru 24. 8. 2014; 

organické látky ve vodě zjištěny nebyly. Voda turonského kolektoru C se řadí vyšším obsahem niklu 

(vyhl. 428/2001 Sb., příl. 13) do kategorie upravitelnosti >A3. 

Podle zadávací dokumentace na vrtu proběhlo revizní karotážní měření po definitivní výstroji 1. 10. 

2014 (TV prohlídka) a 7. - 8. 1. 2015. Voda do vrtu přitéká v hloubce 132,5 - 133 m a proudí vrtem 

pomalu dolů s vydatností Q= 550 l/den. Proudící voda opouští vrt v hloubkách 138 m a 141,5 m. 

Proudění se odehrává ve vrstvách čistých pískovců v úseku perforovaných pažnic. Během metody 

konstantního čerpání, kdy bylo z vrtu čerpáno s vydatností Q= 0,37 l/s, hladina postupně poklesla 

o 8 cm a ustálila se. Všechna čerpaná voda přitékala z vrstev pískovců z hloubkového intervalu 132,5 - 

141,5 m, z úseku perforovaných pažnic. Byly potvrzeny přítoky/propustné polohy, které se projevily 

už při metodě ředění (dochází v nich k přírodnímu proudění vody) v hloubkách: 132,5 - 133 m, 137,8 - 

138,2 m a 141,5 m. Pro režimní sledování hladiny je vrt za současného stavu vhodný. 

 

MĚŘENÍ HLADIN PODZEMNÍCH VOD VE VRTECH PROJEKTU 

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

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

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

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

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

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

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

(monitorovací režim ČHMÚ provádí kontrolní měření každých 6 měsíců). 

Výsledky režimního měření (průběhy hladin podzemní vody) na realizovaných vrtech a jejich 

porovnání s vrty ČHMÚ jsou uvedeny na Obr. 3-4. 
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Obr. 3-4. Porovnání průběhu hladin podzemní vody na nově realizovaných vrtech s vrty ČHMÚ 
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4. CHARAKTERISTIKA RAJONU 

4.1. GEOLOGICKÁ STAVBA A CHARAKTERISTIKA JEDNOTEK 

Hydrogeologický rajon 4410 o rozloze 685 km
2
 leží v oblasti s celkově nevýrazným tektonickým 

postižením křídových (turonských) vrstevních celků, poměrně uniformně ukloněných k východu 

a jihovýchodu odpovídající geomorfologickému celku Středojizerské tabule, v severní čtvrtině pak 

Turnovské pahorkatině. Podstatnější tektonická deformace křídové pánevní výplně je přítomna na 

severním okraji rajonu, kde je HGR 4410 omezen lužickou zlomovou zónou – morfologicky 

výrazným Ještědským hřbetem. Východní hranici rajonu představuje tok Jizery jakožto erozní báze, 

v jižní části je rajon výrazně zúžen při lokální rozvodnici definující hranici vůči HGR 4521, povodí 

Košáteckého potoka, v jihozápadním sousedství. Rozvodnice pravostranných přítoků Jizery vůči 

povodí horní Ploučnice ohraničuje rajon na severozápadě. 

Hydrogeologický rajon 4410 „Jizerská křída pravobřežní“ zahrnuje základní vrstvu turonských 

sedimentů. V podloží turonských sedimentů rajonu 4410 jsou křídové sedimenty cenomanu, které 

představují hydrogeologický kolektor „Bazální kolektor na Jizeře“ samostatného rajonu 4710. Jelikož 

jsou cenomanské sedimenty popisovány v rámci rajonu 4710, jsou v této práci charakterizovány pouze 

stručně, ale jsou zahrnuty do přiložených geologických řezů za rajon 4410. V sz. cípu rajonu 4410 se 

vyskytují relikty neogenních vulkanitů, do j. cípu rajonu 4410 zasahují fluvialní akumulace 

kvartérních rajonů regionu Labe. Na Obr. 4-1 je zjednodušená geologická mapa rajonu. 

Sedimenty svrchní křídy pronikají izolovaná tělesa terciérních alkalických vulkanitů. Nejstarší z nich 

patří k olivinickým melilitovým horninám osečenského komplexu (Rutšek in Ulrych et al. 1998). 

S tímto komplexem je geneticky spojen 1,5 km široký systém žil Čertových zdí (melilitické olivinické 

nefelinity), probíhajících sv. - jz. směrem při sz. okraji rajonu 4410. Mladší neovulkanity patřící tzv. 

jičínskému vulkanickému poli, pronikají křídovými sedimenty v oblasti Českého ráje. Převažují 

bazanity a olivinické nefelinity. 

Relikty pleistocenních fluviálních akumulací patří jak k drenážnímu systému Jizery, Labské terasové 

akumulace jsou čtyři, při soutoku Labe a Jizery se vytvořil výplavový kužel „jizerská delta" s výškou 

povrchu kužele až 20 m nad tokem řeky (Tyráček 2010). 
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Obr. 4-1. Přehledná geologická mapa rajonu 4410 (výřez z geologické mapy 1 : 500 000 Stráník-Cháb-Eliáš 2007). 
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4.1.1. STRATIGRAFIE A LITOLOGIE 

SVRCHNÍ KŘÍDA - ČESKÁ KŘÍDOVÁ PÁNEV 

Území základního hydrogeologického rajonu 4410 představuje tzv. jizerský litofaciální vývoj české 

křídové pánve, pro který je významný výskyt facie vápnitých a kvádrových pískovců ve středním až 

svrchním turonu. Oblast jizerského vývoje tvoří přechodní facii mezi většinou písčitým vývojem (tzv. 

lužický vývoj) na ZSZ od Jizery (Klein 1966, Klein et al. 1979, Valečka 1979) a převážně jílovitým 

vývojem (labský vývoj), který se uplatňuje v křídových sedimentech, především turon-coniackého 

stáří postupně vjv. od Jizery. Starší sedimenty spodního a středního turonu jsou v tomto území 

vyvinuty v pelitické facii labského vývoje.  

Ve smyslu litostratigrafickém (Čech et al. 1980) jsou v tomto rajonu vyčleňována jednotlivá souvrství: 

bělohorské, jizerské, teplické a rohatecké vrstvy ve stratigrafickém rozsahu cenoman-coniac. Mladší 

křídová souvrství se vzhledem ke kenozoické inverzi reliéfu a denudaci již nezachovala. Na Obr. 4-2 

je zobrazeno podrobnější členění podle genetické stratigrafie (Uličný et al. 2015), která je používána 

v geologických řezech. Zobrazeny jsou rovněž neformální stratigrafické jednotky Zahálkova členění, 

i když s určitou rezervou. Aplikace genetické stratigrafie v tomto rajonu byla nezbytnou součástí 

analýzy a reinterpretace vrtných dat, jelikož v s. části rajonu 4410 nebyly vrty uranového průzkumu 

v turonské části křídového profilu z velké části jádrovány a popisy starších hydrogeologických vrtů 

byly pouze schematické. 

 

 

Obr. 4-2. Stratigrafické schéma a pozice kolektorů v rajonu 4410 

1- horniny podloží křídy; 2 – pískovce křemenné; 3 – pískovce vápnité; 4 – slínovce, jílovce, prachovce; 5 – 
mikritické vápence; 6 – konkrecionální polohy vápenců; 7 – glaukoniticko-fosfátový horizont na erozivní ploše; a – 

litostratigrafie (Čech et al. 1980); b - chronostratigrafie; c – genetická stratigrafie (Uličný et al. 2015); d – 
neformální stratigrafie (Zahálka 1900). 

Největší plošné rozšíření v rajonu Jizerská křída pravobřežní má jizerské souvrství (Obr. 4-5), které 

představuje vodohospodářsky velmi významný kolektor podzemních vod. V jizerském souvrství 
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dochází v rajonu 4410 ke štěpení pískovců kolektoru C na několik písčitých těles se subkolektory Ca a 

Cb. Nižší část jizerského souvrství spolu s bělohorským souvrstvím tvoří spolu jeden litologický 

cyklus bělohorského a spodní části jizerského souvrství (Valečka in Herčík a kol. 1999). Pelity 

bělohorského souvrství tvoří hydrogeologický izolátor stejně jako pelity teplického souvrství, které 

jsou v nadloží jizerského souvrství. Nejmladší jednotkou, zachovanou v drobných reliktech, jsou 

rohatecké vrstvy, které mají lokálně charakter hydrogeologického kolektoru s puklinovou 

propustností. Schematický přehled kolektorských těles v rajonu 4410 ukazuje Obr. 4-2 

 

Perucko-korycanské souvrství převážně v rajonu 4710 (cenoman střední-svrchní) 

Bazální křídový kolektor, který téměř výhradně tvoří klastické sedimenty perucko-korycanského 

souvrství není litologicky homogenní, reprezentuje sedimenty vzniklé v různých sedimentačních 

režimech. Proto se v rámci perucko-korycanského souvrství vydělují dvě až tři části. Perucké 

a korycanské vrstvy (Čech et al. 1980), popř. perucké, korycanské a pecínovské vrstvy (např. Uličný – 

Laurin 2000). Perucké vrstvy představují kontinentální a paralické sedimenty vyplňující centrální 

paleodrenážní údolí (Obr. 4-1), pískovce korycanských vrstev byly ukládány v příbřežní zóně 

a pecínovské vrstvy představují mělkomořské sedimenty. Takto jsou interpretovány i jako genetické 

sekvence. Uličný et al. (2009b) a Uličný et al. (2015) vydělují v rámci cenomanu šest genetických 

sekvencí (Obr. 4-3). 

Mocnost perucko-korycanského souvrství je v rámci rajonu 4710 proměnlivá. V okolí Bělé p. 

Bezdězem na předkřídové elevaci (bezdězská paleoelevace na sz. okraji rajonu 4410) cca 10-15 m, 

směrem na sever od bezdězské paleoelevace dochází k pozvolnému růstu mocnosti sekvencí CEN 4 a 

zejména 5-6, což interpretujeme jako důsledek rostoucí rychlosti subsidence směrem k lužické poruše 

již na konci středního cenomanu (srov. Uličný et al., 2009b).  

 

Bělohorské souvrství (turon spodní-střední) 

Vymezování bělohorského souvrství je historicky v této oblasti značně rozdílné. Pro potřeby projektu 

je za bělohorské souvrství považován pelitický interval (TUR 1 a 2) v nadloží pískovců korycanských 

vrstev (a vápnitých prachovců pecínovských vrstev CEN 6) a v podloží pískovců jizerského souvrství 

(TUR 3).  

V celé oblasti rajonu 4410 je bělohorské a spodní část jizerského souvrství (TUR1-TUR4) vyvinuto 

jako do nadloží hrubnoucí sedimentární cyklus (inverzní cyklus sensu Klein 1966). Spodní část cyklu 

tvoří slínovce až slinité prachovce, svrchní část cyklu vápnité až křemenné (kvádrové) pískovce. 

Spodní část cyklu byla dříve označována jako semické slíny či pásmo III, vyšší část cyklu pak jako 

dřínovské koule, vehlovické opuky a kokořínský kvádr, eventuálně jako pásmo IV až VIII. Mocnost 

celého progradačního cyklu se pohybuje v rozmezí 170 – 200 m, přičemž mocnost vzrůstá směrem od 

J k S. 

Jelikož bělohorské a jizerské souvrství nejsou v tomto cyklu oddělena ostrou litologickou hranicí, ale 

pozvolným litologickým přechodem, je hranice mezi bělohorským a jizerským souvrstvím konvenčně 

kladena na úroveň prvního výskytu vápnitých pískovců s polohami konkrecionálních vápenců. 

V mnohých popisech vrtů staršího data je však tento interval dosti hrubě popisován a proto byly 

(pokud to bylo možné) vrtné popisy kalibrovány podle výsledků karotáže (odporové metody 

a zejména neutronová karotáž). Ve většině případů tato hranice probíhá ve vyšší části genetické 

sekvence TUR 3 (viz geologické řezy na Obr. 4-11 až Obr. 4-13). Problémy v korelaci nastávají při 

hranici s HGR 4521, v oblasti anomálního vývoje kolektoru C (Obr. 4-3). 
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Obr. 4-3. Stratigrafický korelační řez 4410_SV1 znázorňující anomální vývoj písčitých těles v sekvencích TUR 2 

(bělohorské souvrství) a TUR 3 (báze jizerského souvrství). Fialová plocha představuje písčitou facii sekvence 

TUR 2, hnědá plocha písčitou facii sekvence TUR 3. 

 

V oblasti zlomové zóny Skalského potoka je směrem ke hranici s HGR 4521 evidentní prudká faciální 

změna – přechod z písčitých facií deltového čela směrem k J-JZ do jemnějších facií prodeltových 

a předbřežních, spojený též s poklesem celkové mocnosti, což Uličný et al. (2009a) interpretovali jako 

následek synsedimentárních tektonických pohybů na zmíněné zlomové zóně. Ve vrtu Vrátno a Trnová 

(Obr. 4-3) je pak vyvinuto písčité těleso kolektorských vlastností v sekvenci TUR 2 (bělohorské 

souvrství). 

V minulosti bylo používáno rovněž chronostratigrafické kritérium spodní/střední turon 

biostratigraficky stanoveno. Paleontologické výzkumy ve Středním Polabí (Čech et al. 2009) však 

ukázaly, že se stanovení této hranice podle foraminifer, vápnitého nanoplanktonu, inoceramů 

a amonitů značně liší.  

Pelity bělohorského souvrství (tj. spodní část bělohorsko-jizerského cyklu) představují litologicky 

slínovce, prachovité slínovce až vápnité prachovce. V reliéfu tvoří sníženiny (např. Hodkovický úval 

na S, Mělnická kotlina na J) vyhloubené v těchto vůči procesům zvětrávání a odnosu málo odolných 

pelitech. Výchozy v těchto sedimentech jsou silně rozvětralé, postižené soliflukcí. Litologické 

sledování v souvislejších profilech je možné pouze ve vrtech.  

Na bázi pelitické sekvence, při rozhraní s perucko-korycanským souvrstvím, je vyvinuta poloha 

pevného až tvrdého, rozpukaného, biomikritického vápence. Mocnost polohy, zjištěná ve vrtech, je 

10-15 m. Na bázi vápenců je vyvinuta tenká (1-4 cm mocná) vrstvička obohacená glaukonitem 

a tmavě hnědými fosfatickými konkrecemi. Báze polohy je ostrá, erozivní. Tato poloha má regionální 

rozšíření, je to klíčová vrstva využitelná pro celopánevní litokorelaci a konstrukci strukturních map 

báze turonu (Valečka et al. 1999, Hercig – Hrušková 1990).  
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Mocnost bělohorského souvrství v Pojizeří v pelitické facii se pohybuje ca 80-90 m v z. části rajonu 

4410, ve v. části rajonu vzrůstá až na 120 m. Hranice spodní/střední turon probíhá ca 30–50 m nad 

bází bělohorského souvrství.  

Pelity bělohorského souvrství byly interpretovány jako hydrogeologický izolátor A/C. Pouze v území 

při styku rajonu 4410 a 4521 dochází k anomálnímu písčitému vývoji při rozhraní bělohorského 

a jizerského souvrství k tvorbě zřejmě lokálního kolektoru B, popř. BC. 

 

Jizerské souvrství (turon střední – svrchní) 

Jméno jednotky, odvozené od řeky Jizery, uvedl poprvé Krejčí (1867, 1870), jako jizerské souvrství 

jednotku redefinovali Čech et al. (1980). Za stratotyp jednotky byl zvolen silniční zářez v Turnově-

Dolánkách (Obr. 4-4). 

 

 

Obr. 4-4. Stratotyp jizerského souvrství v silničním zářezu silnice E 65 Turnov – Železný Brod v Turnově-

Dolánkách. V zářezu vycházejí vápnité pískovce s hojnou faunou svrchního turonu. 

 

V typové oblasti (Pojizeří) litologicky dominují jílovito-vápnité pískovce a křemenné pískovce 

vycházející na velkých plochách, které jsou prořezávány pravostrannými přítoky Jizery (Obr. 4-1 

a Obr. 4-5). Patří sem písčité sedimenty svrchní části bělohorsko-jizerského cyklu (Zahálkovo pásmo 

IV – VIII) a písčité sedimenty mladšího či mladších cyklů (Zahálkovo IX pásmo). Z hlediska 

sekvenční/genetické stratigrafie odpovídá jizerské souvrství souboru sekvencí TUR3 až TUR 6 

(Uličný et al. 2009a, 2015; Obr. 4-2). 
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Obr. 4-5. Mapa povrchového výskytu jizerského souvrství s vyznačením výšky stropu jizerského souvrství (modré 

linie) a tektoniky (černé linie). Rozsah rajonu 4410 vyznačen červeným polygonem. 

 

Na západě území dochází k laterální faciální změně od lužické litofaciální oblasti, tvořené převážně 

křemennými pískovci, do jizerské faciální oblasti charakteristické jílovitovápnitými pískovci. Distální 

facie křemenných pískovců (tzv. kokořínské kvádry) se projevuje několika „jazyky“ vklíněnými do 

jílovitovápnitých pískovců (Obr. 4-2). Na geologických mapách 1 : 50 000 jsou vymapovány tyto 

faciální přechody na povrchu. Ve vrtech lze stanovit dvě hlavní tělesa křemenných pískovců. Nižší 

těleso (část sekvence TUR 3 a sekvence TUR 4, spodní kokořínský kvádr) by odpovídalo 

hydrogeologickému kolektoru Ca, vyšší těleso (TUR 6) by odpovídalo hydrogeologickému kolektoru 

Cb. Ve vrtech poměrně dobře dokumentovaných (např. v novém vrtu 4521_B Kluky) a v karotážních 

záznamech je patrný komplikovanější profil, především ve vyšší části jizerského souvrství s dvěma 

a více progradačními cykly. Štěpení kolektoru C je zde do několika klínovitých těles vykliňujících 

směrem k V k Jizeře, přičemž rozsah facie křemenných pískovců subkolektoru Cb je plošně 

rozsáhlejší, než rozsah facie křemenných pískovců subkolektoru Ca. (Obr. 4-6 a Obr. 4-7). 
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Obr. 4-6. Rozsah vápnitých a křemenných pískovců 

(TUR 3 a 4) kolektoru Ca (modře šikmo šrafováno). 

Křemenné pískovce kolektoru C jsou označeny 

žlutozelenou šikmou šrafou). Hranice rajonu 4410 

vyznačeny silně šedým polygonem. 

 

Obr. 4-7. Rozsah vápnitých a křemenných pískovců 

kolektoru Cb (šedá tečkovaná šrafa). Křemenné 

pískovce kolektoru C jsou označeny žlutozelenou 

šikmou šrafou). Hranice rajonu 4410 vyznačeny silně 

šedým polygonem. 

 

Příčné geologické řezy (SZ 1 až SZ 3 na Obr. 4-11 a Obr. 4-12), paralelní se směrem progradace 

deltových systémů, ukazují faciální vztahy v rámci deltových „jazyků“ přecházejících směrem 

k východu do prodeltových heterolitických facií a dále do předbřežních až hemipelagických sedimentů 

východně od toku Jizery.  

V oblasti při hranici s HGR 4521 se vyskytuje anomální vývoj spodní části kolektoru C (Obr. 4-2 

a Obr. 4-3). Jedná se o ojedinělý jev v rámci celé pánve, zachycený archivními vrty 11360348 Nosálov 

a 10280512 Trnová (na území HGR 4410 a 4521) a nověji potvrzen též vrtem ČHMÚ z r. 2006, 

č. 2H130 Vrátno (HGR 4521). Karotážní data těchto vrtů a jejich předběžnou interpretaci ukazuje Obr. 

4-3. V podloží amalgamovaných kvádrových pískovců sekvence TUR 3, dosahujících až 70 m 

mocnosti, jsou v těchto vrtech zastiženy dva až tři (vrt 11360348) ostře omezené vrstevní soubory 

hrubozrnných pískovců mocné 10-30 m, místy oddělené jemozrnnějšími partiemi a celkově zvětšující 

mocnost kolektoru C až o 50 m. Stratigraficky se zcela odlišují od laterálně ekvivalentních jednotek 

s dominancí prachovců až slínovců. 

Bázi sekvence TUR 5 označuje výrazná úroveň se zvýšeným obsahem karbonátu, především v podobě 

konkrecionální cementace. Tato úroveň je regionálním dílčím izolátorem v rámci kolektoru C, 

oddělující jeho spodní a svrchní část. Svrchní část, odpovídající sekvencím TUR 5 a TUR 6, místy 

tvoří i zavěšené zvodně (Herčík 2013). Celkově jsou kolektorové facie TUR 5 výrazně více 

cementované karbonátovým sparitovým tmelem, než podložní TUR 3 a 4. V dřívější praxi byly 

označovány jako „souvrství IX“ podle Zahálkovy a Soukupovy nomenklatury (např. Hynie, 1961, viz 

obr. 4410-5) a tvoří naprostou většinu výchozů kolektoru C v rajonu.  
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V řezu sv. směru (Obr. 4-13) karotážní data detailně dokládají vykliňování deltových písčitých těles 

také směrem k severu (a zčásti i k jihu), v důsledku progradace většiny deltových systémů přibližně 

v ose pánve, tedy k JV. To se týká především sekvencí TUR 3 a TUR 4, zatímco v období sedimentace 

TUR 5 a 6, v pozdním turonu, probíhala osa progradace deltových pobřeží zřejmě blíže k severnímu 

okraji pánve. V jižní části rajonu je většina mocnosti TUR 5 vyvinuta v písčito-prachovitých faciích 

s vlastnostmi semi-izolátoru mezi hlavní a svrchní částí kolektoru C.  

Vápnité pískovce sekvence TUR 6, místy s významnou bioklastickou složkou, progradují dále přes 

Jizeru až do HGR 4430, kde přecházejí do předbřežních facií. 

Rozšíření písčitých těles v sz. části ČKP graficky vyjádřili (Klein 1966, Müller in Malkovský et al. 

1974, Klein et al. 1979, Valečka 1979, Skoček – Valečka 1983, Valečka in Herčík et al. 1999). 

Valečka (in Herčík et al. 1999) hovoří o sz. progradačním areálu mezi Drážďany a Mladou Boleslaví 

j. od sudetského bloku (západosudetského ostrova). Názory na genezi tohoto písčitého 

(progradačního) areálu se poněkud liší. Zatímco Valečka (1979), Skoček a Valečka (1983) 

a Adamovič (1994) prezentují model migrujících podmořských valů (Obr. 4-8), Uličný et al. (např. 

2009a) upřednostňují deltový model (Gilbertovská delta; Obr. 4-9), vázaný na vznik depocentra dilčí 

lužicko-jizerské pánve. 

 

 

 

Obr. 4-8. Model migrujících písečných valů na dně 

mělkého šelfu (Adamovič 1994). 

 

Obr. 4-9. Schematický blokdiagram (bez měřítka) 

přibližující interpretaci deltového systému TUR 3, 

podle Uličného et al. (2009a). Šedé tóny: sedimenty 

prodelty a předbřeží, oranžové – deltové čelo 

a další proximální prostředí sedimentace. Žlutá 

šipka indikuje směr přínosu sedimentu a celkový 

směr progradace delt. Červeně ohraničená oblast 

odpovídá zhruba pozici pojizerských HGR 4410 

a 4430 vůči okraji deltového systému v období 

maxima progradace. 

 

Mocnost jizerského souvrství dosahuje v horním Pojizeří (okolí Krupé, vrt HSP-1 Bukovno) hodnot 

kolem 200 m, v dolním Pojizeří se dramaticky snižuje téměř na polovinu. Západní část rajonu 4410 je 

téměř celý sled jizerského souvrství tvořen křemenými pískovci kolektoru C, které se směrem 

k V štěpí na několik písčitých „jazyků“ s kolektorskými vlastnostmi (subkolektor Ca a Cb). Do 

kolektoru C, resp. Ca byly pro geologický model zahrnuty i vápnité pískovce sekvence TUR 3. 

Rovněž do kolektoru C, resp Ca byly zahrnuty křemenné pískovce v anomálním vývoji při rozhraní 

bělohorského a jizerského souvrství při hranici s rajonem 4521. Ve vyšší části jizerského souvrství je 

v z. části rajonu 4410 několik tenkých písčitých těles majících zřejmě kolektorské vlastnosti, směrem 
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k toku Jizery se propaguje pouze nejvyšší část jizerského souvrství, vyvinutá jako křemenné pískovce 

(sekvence TUR 6), jako kolektor Cb. Vápnité pískovec vyšší části jizerského souvrství mají zřejmě 

zčásti také kolektorské vlastnosti, podmíněné puklinovými systémy a krasovými jevy (např. 

ondříkovický pseudokrasový systém), které jsou podle nových geofyzikálních měření (Karous et al. 

2015) založeny na puklinovém systému jizerského směru (SSV-JJZ až S-J). 

 

Teplické souvrství a rohatecké vrstvy (turon svrchní – coniac) 

Teplické souvrství (Krejčí 1867, Čech et al. 1980) překrývá v izolovaných výskytech jizerské 

souvrství. Relikty teplického souvrství se vyskytují v okolí Benátek nad Jizerou, u Bukovna, v okolí 

Bezdězu, Bakova a Sychrova. Teplické souvrství charakterizují tmavošedé vápnité jílovce. Jejich 

mocnost se pohybuje do 25 m. V dolním Pojizeří (okolí Benátek nad Jizerou) byly v nadloží jílovců 

teplického souvrství zjištěny pevné silicifikované slínovce a vápence rohateckých vrstev (mocnost ca 

10 m), které tvoří vrcholovou část reliktů teplického souvrství. V horním Pojizeří nebyly 

v geologických mapách rohatecké vrstvy zaznamenány, jílovité sedimenty se zde označují jako 

teplické a březenské souvrství nečleněné (okolí Bezdězu). 

 

KENOZOIKUM 

Relikty alkalických vulkanitů kenozoika. Sedimenty svrchní křídy pronikají izolovaná tělesa 

kenozoických alkalických vulkanitů. Nejstarší z nich patří ultramafickým olivinickým melilitovým 

horninám osečenského komplexu představující pre-riftovou svitu (79 – 51 mil. let) externího bloku 

oháreckého riftu (Rutšek in Ulrych et al. 1998). S tímto komplexem je geneticky spojen 1,5 km široký 

systém žil Čertových zdí (melilitické olivinické nefelinity), probíhajících sv.-jz. směrem při sz. okraji 

rajonu 4410. Mladší neovulkanity (cca 17 mil. let) většinou vsv.-zjz. směru, patřící zřejmě tzv. 

jičínskému vulkanickému poli, pronikají křídovými sedimenty ve formě žil sz. od Mladé Boleslavi. 

Převažují bazanity a olivinické nefelinity. Z ojedinělých trachytoidů vynikají objemem tělesa 

sodalitických fonolitů Malého a Velkého Bezdězu a podpovrchová tělesa v sz. části rajonu při styku 

s rajonem 4521. 

Kvartér. Při j. okraji rajonu 4410 jsou akumulace pleistocenních fluviálních akumulací patřících do 

regionu Labe (HGR 1172) vázané na říční údolí Labe. Kolektory jsou zde vázány na akumulace 

říčních teras v různých výškových úrovní. Podloží je tvořeno slínovci a prachovci svrchní křídy, 

v menším rozsahu pískovce odpovídající křídovému kolektoru A. K nejvýznamnějším geologickým 

poznatkům v rámci studia tohoto rajonu přispělo podrobné zpracování archivních dat a nové vrtné 

a geofyzikální práce. V soutokové oblasti Jizery a Labe se na pravém břehu Jizery podařilo 

geofyzikálním a vrtným průzkumem (Karous et al. 2015) vymezit a zpřesnit mocnosti štěrkopísků. 

Výsledky ukazují na redukované mocnosti severně od Nového Vestce a mocnosti až 20 m v širokém 

pruhu mezi Otradovicemi a Hlavencem. Tyto vyšší mocnosti budou zřejmě vázány na pohřbené 

pleistocenní koryto probíhající paralelně s dnešním tokem Labe. 

 

4.1.2. STRUKTURNÍ STAVBA 

Tektonická deformace na většině plochy HGR 4410 je minimální. Výjimkou je severní okraj tvořený 

lužickou zlomovou zónou a sousedící deformace v oblasti Českého Ráje (HGR 4420) které poměrně 

rychle vyznívající k jihu. Lužická tektonická zóna sz.-jv. směru se projevuje výrazně morfostrukturně 

(Obr. 4-10). 
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Obr. 4-10. Morfologický projev lužické tektonické zóny na s. okraji rajonů 4410, 4430, 4710 (Rajchl 2015) 

 

Stavbou celého lužického poruchového pásma se podrobně zabývají Adamovič a Coubal (1999), 

Coubal (1989), Coubal et al. (1999, 2014, 2015) a Grygar (2009). Obr. 4-14 přibližuje představu 

těchto autorů o hlavních rysech deformace křídové pánevní výplně na základě oblasti Malé Skály, kde 

je kromě samotného lužického přesmyku sensu stricto zobrazena řada dalších doprovodných struktur. 

Díky tomuto tektonickému postižení je lužická tektonická zóna významnou infiltrační zónou pro 

cenomanský kolektor A (Krásný et al. 2012). 

Geofyzikální měření mezi Hodkovicemi a Turnovem přineslo nové poznatky o tektonické stavbě 

a hloubce uložení jednotlivých křídových vrstev (Karous et al. 2015). Jižně od Hodkovic byly ověřeny 

subvertikální zlomy ve směru SZ-JV až S-J na kterých dochází k vertikálnímu posunu v prvních 

desítkách metrů. Tento zlomový systém využil recentní tok řeky Mohelky. Zlomy vytváří blokovou 

stavbu s rozdílnou mocností pískovců a jílovců. Na záznamech seismických řezů je patrné podloží 

křídy v hloubkách okolo 300-400 m a pozvolna stoupá směrem k SSV. Lužická zlomová zóna se 

výrazně projevuje v geoelektrických metodách, byly přesně lokalizovány dva paralelní zlomy ve 

směru SZ-JV: rovenský a lužický, na kterých dochází k flexurám křídových vrstev z subhorizontální 

polohy do subvertikální. Cenomanské vrstvy tvoří vůdčí horizont, který má u lužického zlomu velmi 

strmý sklon, charakter přesmyku byl zjištěn pouze mezi malou Skálou a Frýdštejnem. Podloží bylo 

zachyceno pouze na seismických záznamech, permské sedimenty v hloubkách 250-200 m 

a krystalinikum až za lužickým zlomem v hloubkách okolo 400 m, kde podloží křídy strmě stoupá. 

Směrem k JV se skok krystalinika na lužickém zlomu výrazně zvyšuje.  

 

 



 

 

Obr. 4 - 11. Stratigrafický korelační řez 4410_SZ1 

 



 

Obr. 4 - 12. Stratigrafický korelační řez 4410_SZ2 a 4410_SZ3 



 

 

Obr. 4 - 13. Stratigrafický korelační řez 4410_SV2 
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Obr. 4-14. Řez lužickou zlomovou zónou prezentující komplex struktur asociovaných s hlavním lužickým 

přesmykem (A v kroužku). Coubal et al. 2014 

 

Výchozové partie perucko-korycanského souvrství na j. okraji rajonu 4410 nejsou tak morfologicky 

výrazné jako na s. okraji. Morfostrukturně se projevuje průběh vykáňského zlomu s přidruženou 

flexurou (Coubal 2010), podle níž poklesla sv. kra o cca 30 m. Čech (2012) podrobně diskutuje 

rozdíly v pojetí tektonické stavby v údolí Labe v různých mapových podkladech. V pojetí přijatém zde 

jsou jednotlivé zlomy dílčími součástmi labsko-železnohorské zlomové zóny sensu lato, a v konkrétní 

interpretaci se blíží pojetí Volšana ed. (1990).  

Geofyzikální měření na lokalitě Brandýs-Káraný (Karous et al. 2015) poskytlo informace o mocnosti a 

charakteru kvartérních sedimentů a existenci tektoniky labského lineamentu. Především byly 

vymezeny jednotlivé terasy štěrkopísků a lokalizovány dva výrazné zlomy v podloží ve směru SZ-JV 

tvořící labské zlomové pásmo, v kterém jsou i hrásťovité struktury. Na jedné z nich byl situován nový 

vrt 4521_A, který zastihl podloží křídy ve velmi malé hloubce (38,60 m) oproti původnímu 

předpokladu.  

Mimo j. a s. okraje rajonu 4410 tvořené cenomanským bazálním kolektorem A rajonu 4710, je z. část 

rajonu 4410 tvořená turonskými sedimenty uložená téměř subhorizontálně (monoklinálně). Tato 

monoklina přechází směrem k V do mírně ukloněné křídové kry směrem k toku Jizery. To je patrné 

jak z analýzy DMR, tak i z konstrukce stropu kolektoru Ca. Při s. a j. okraji rajonu se úklon křídových 

vrstev stáčí budící dojem brachysynklinálního uzávěru tzv. hradecké synklinály (Valečka et al. 1999) 

jejíž osa probíhá v s. části rajonu 4410 (geol. řez 4410_SV2; Obr. 4-13). 

Křídové vrstvy jsou porušeny zlomovými systémy SZ-JV (lužická tektonická zóna, labská tektonická 

zóna, zlomové pásmo skalského potoka), SSV-JJZ (jizerského směru) až SV-JZ směru. 
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Obr. 4-15. Izoliniová mapa stropu subkolektoru Ca s vyznačenou tektonikou (černé linie) a analyzovanými vrty. 

Horniny subkolektoru Ca jsou vyznačeny zelenou plochou, horniny nerozlišeného kolektoru C mají zelenožlutou 

šikmou šrafu. Hranice rajonu 4410 je vyznačena červeným polygonem. 

 

Zlomová pásma směru jizerského systému, tj. SSV-JJZ, se v erozním reliéfu uplatňují výrazně 

(formují především současné údolí Jizery; Obr. 4-15), ale většinou je nedoprovází významný 

pokřídový vertikální pohyb bloků. Význam těchto zlomů zdůrazňoval již Cehák (1950), který také 

vymapoval odskakování řady dílčích segmentů. Klein a Soukup (in Horný ed. 1963) poukázali, že tyto 

zlomy jsou pouze předpokládané či o malé výšce skoku. Na listě geologické mapy 1 : 50 000 list 03-

33 (Pražák ed. 1995) vyznačeny nejsou vůbec. Prudká faciální změna i změny mocnosti turonských 

sedimentů přes jizerskou zlomovou zónu však indikují synsedimentární aktivitu těchto struktur (či 

paralelní zóny sblíženého směru) během turonu, především během sedimentace TUR 3 (Uličný et al., 

2009, Uličný et al. 2015). Směr těchto zlomů, bez doloženého vertikálního pohybu, sleduje také osa 

cenomanského centrálního paleodrenážního systému (Uličný et al., 2009b) a tedy směry izopach 

kolektoru A.  

Jižněji od maloskalského zlomu ověřila geofyzika (Karous et al. 2015) průběh dvou paralelních zlomů 

ve směru SSV-JJZ, které významně ovlivnily současný tok řeky Jizery (meandr na sever od Turnova). 
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Na lokalitě ondříčkovického pseudokrasu byla geofyzikálním měřením (Karous et al. 2015) zjištěna 

mocnost suchých křemitých pískovců až 90 m, jejichž podloží tvoří nepropustné jílovce a které jsou 

porušeny kolmými poruchami ve směru S-J až SSV-JJZ. Byly vytipovány směry pravděpodobného 

proudění podzemních vod z krasových prostor od ponorů k výronům. 

Struktury směru sv-jz (krušnohorského, resp. oherského směru) jejichž nejvýznamnějším 

reprezentantem je pásmo zlomů čertových zdí omezujících na jv. strážský blok a příšovický zlom 

u Jizery. Českodubský zlom, uváděný v Hercigem a Hruškovou (1990), nebyl v geologických mapách 

1 : 50 000 vyznačen. Dále jsou to zlomy porušující příčně průběh lužické tektonické zóny (často jde 

o levostranné horizontální posuny). Mezi zlomy tohoto směru se v reliéfu výrazně uplatňuje zlom 

v ose toku Jizery v Malé Skále, levostranně dislokující vztyčené vrstvy cenomanu při hlavním 

lužickém přesmyku (srov. Coubal et al., 2015), bez zřejmého vertikálního skoku. Tento zlom nazývají 

Coubal et al. jizerským zlomem, ale protože se jedná o poměrně krátký segment v rámci širší zóny 

jizerské zlomové zóny (srov. Uličný et al., 2009a), dáváme zde přednost lokálnímu názvu maloskalský 

zlom. 

Struktury v.-z. směru jsou nevýrazné, pouze sz. hranic rajonu 4410 se dotýkají struktury hamersko-

osečenského pásma zjištěné kombinací povrchové geofyziky a vrtného průzkumu (Anton et al. 1973). 

Na listu Jablonec nad Nisou zakresluje Coubal ed. (1999) zlomovou linii v údolí Mohelky z. od 

Sychrova. 

 



Rebilance zásob podzemních vod                                                          ID EIS 10051606-SFŽP 

44 

4.2. HYDROLOGIE (SRÁŽKY A ODTOKY) 

Dlouhodobé průměrné hodnoty úhrnu srážek se v zájmovém území pohybují v rozmezí 550 až 800 

mm, klesají směrem k J. Pro stanovení srážko-odtokových vztahů v rajonu byla převzata archivní data 

o srážkách a odtocích. Základní data o srážkoměrných stanicích a jejich měření jsou uvedena v Tab. 

4-1 a Obr. 4-16. 

 

Tab. 4-1. Dlouhodobé průměrné hodnoty úhrnů srážek na srážkoměrných stanicích (údaje v mm) 

Číslo Lokalita Doba měření (od-do) Max. (datum) Min. (datum) Denní průměr 

900306 Horky nad Jizerou 1.1.1971 16.2.1992 90,30 10.8.1977 0,01 16.2.1992 1,66 

900309 Český Dub 1.1.1971 31.10.1989 59,70 22.7.1972 0,01 27.10.1989 2,11 

900311 Český Dub 1.1.1991 31.8.2006 76,60 23.6.1992 0,01 23.8.2006 2,33 

900312 Český Dub 1.9.2006 31.12.2010 54,00 7.8.2010 0,01 29.12.2010 2,32 

900315 Jivina 1.1.1980 31.12.2010 92,70 3.7.1997 0,01 30.12.2010 1,90 

900316 Katusice 1.1.1971 8.7.1996 70,00 10.8.1977 0,01 7.7.1996 1,67 

900317 Katusice 9.7.1996 31.12.2000 50,00 6.6.1997 0,01 31.12.2000 1,59 

900318 Katusice 1.2.2001 31.12.2010 87,80 20.8.2001 0,01 30.12.2010 1,79 

900335 Všelibice 1.1.1971 31.12.1994 95,90 23.6.1992 0,01 25.12.1994 1,90 

900336 Všelibice 1.1.1995 31.12.2010 59,50 4.7.1997 0,01 31.12.2010 2,06 

 

 

Obr. 4-16. Schéma pozice srážkoměrných stanic 

 

Zájmové území patří do výhradně povodí Jizery, (povodí Labe), průměrný průtok Jizery v Příšovicích 

19,2 m
3
/s, při ústí do Labe (Tuřice) 23,90 m

3
/s. Nejvýznamnějšími toky rajonu 4410 jsou Jizera, 

Mohelka, Zábrdka, Bělá, Strenický (Skalský) potok. Základní hydrologické charakteristiky vybraných 

vodních toků (Tab. 4-2) vykazují na severu poměrně vysoké hodnoty specifického povrchového 

odtoku pohybujícího se v intervalu 6-11 l/s.km
2
, kdežto na J pravostranné přítoky Jizery vykazují jeho 

hodnotu v rozmezí 2,9 - 3,4 l/s.km
2
. 
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Tab. 4-2. Základní hydrologické charakteristiky vybraných vodních toků 

  
Pramen 

m n.m. 

Ústí m 

n.m. 

Povodí 

km2 

Délka 

toku 

Průtok u ústí 

m3/s 

Specifický odtok 

l/s.km2 

Jizera 1-05-01-001 885 169 2193,4 163,9 23,90 10,90 

Mohelka 1-05-02-034 605 225 176,7 43,2 1,82 10,30 

Zábrdka 1-05-02-052 391 219 71,3 23,9 0,46 6,45 

Bělá 1-05-02-061 272 212 158,4 15,1 0,53 3,35 

Rokytka 1-05-02-068 325 215 61,1 10,8 0,20 3,27 

Strenice 1-05-03-004 273 196 65,1 19,2 0,19 2,92 

 

Tab. 4-3. Základní údaje o průtokoměrných stanicích 

GDO Vodní tok Lokalita 
Plocha Max. Min. Průměr 

Specifický 

odtok Poznámka 

km2 m3/s datum m3/s datum m3/s l/s.km2 

900018 Mohelka Chocnějovice 155,27 40,10 8.12.1974 0,27 31.7.2007 1,65 10,65 1971-2010 

900019 Zábrdka 
Dolní 

Bukovina 
66,19 2,15 24.6.1992 0,13 13.1.1997 0,35 5,23 1971-2010 

900020 
soutok Bělá – 

Rokytka 

Velký 

Rečkov-Malá 

Bílá 

93,06 1,60 4.3.1982 0,09 28.7.1991 0,39 4,19 1971-2010 

 

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

Základní data o průtokoměrných stanicích a jejich měření jsou uvedena v Tab. 4-3. Přehled 

pozorovaných pramenů a vrtů se nachází v Tab. 4-4 a Obr. 4-17. 

 

 

Obr. 4-17. Schéma pozice průtokoměrných stanic 
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Tab. 4-4. Vrty a prameny ČHMÚ s režimním pozorováním hladin resp. vydatností (minimálně do roku 2010)  

Klíč GDO x y název 
název 

ČHMÚ 
lokalita 

sledován od 

roku 
kolektor 

79067 -700242 -984151 HP-15T VP7513 Cetenov 1991 C 

682099 -712543 -997932 2H-030 VP7534 Bělá pod Bezdězem 2008 A 

682101 -708850 -1000126 2H-032 VP7536 Bělá pod Bezdězem 2008 A 

692579 -685069 -990924 2H-017 VP7531 Jenišovice 2008 C 

682098 -706543 -990924 2H-022 VP7533 Kuřivody 2008 C 

682100 -712540 -997925 2H-029 VP7525 Bělá pod Bezdězem 2008 BC 

678997 -717291 -1002123 2H-035 VP7542 Bezdědice 2008 C 

83082 -680950 -992545 628 VP0628 Bukovina u Turnova 1971 kvartér 

85589 -692781 -997634 639 VP0639 Loukov 1966 kvartér 

82296 -693889 -988818 646 VP0646 Letařovice 1966 kvartér 

84179 -696550 -996330 651 VP0651 Mohelnice n. Jizerou 1971 kvartér 

84181 -698735 -999895 653 VP0653 Klášter Hradiště n.J. 1966 kvartér 

84667 -709539 -1006743 HSP-1T VP7512 Bukovno 1987 C 

84850 -701750 -1005675 658 VP0658 Bakov nad Jizerou 1971 kvartér 

84851 -704458 -1010029 664 VP0664 Dalovice 1966 kvartér 

226173 -713737 -1023785 HSP-2T VP7543 Obodř 1993 C 

695683 -699877 -997066 VP 7522N VP7540 Horní Bukovina 2008 C 

227489 -719899 -1035173 674 VP0674 Káraný 1971 D 

227594 -717835 -1032780 O-2/V-672 VP0672 Otradovice 1971 kvartér 

615608 -691947 -982511 HP-9T VP7503 Bílá 1973 C 

615583 -698930 -985921 HP-17T VP7510 Cetenov 1974 C 

615584 -696927 -987173 HP-18C VP7506 Všelibice 1974 A 

615585 -696918 -987168 HP-18T VP7508 Všelibice 1974 C 

615589 -693941 -991890 HP-24C VP7500 Kobyly 1974 A 

615590 -693928 -991904 HP-24T VP7501 Kobyly 1974 C 

 -683140 -990700 Bartošova Pec PP0196 Ondříkovice 1964 C 

715931 -682856 -922607 Bezednice PP0197 Dolánky 1964 C 

 -694249 -986634 V.Loukovičkách PP0213 Český Dub 1961 C 

 -699816 -996030 Pod Borkem PP0217 Borovice 1959 C 

 -712490 -1009941 Pivovarský č.2 PP0230 Kováň 1958 C 

682100 -712540 -997925 2H-029 VP7535 Bělá pod Bezdězem 1994-1995 C 

84634 -699577 -1002104 SK-8-T VP7514 Ptýrov 1994-95,2008 C 

 

PROMĚNLIVOST SRÁŽEK NA PLOŠE HGR 4410 

Schéma na Obr. 4-18 znázorňuje průměrné dlouhodobé roční úhrny srážek za období 1981–2010. Při 

porovnání s Obr. 4-19 shledáme, že se zvyšující nadmořskou výškou se průměrné úhrny srážek 

směrem od jihu k severu zejména v severní části rajonu podstatně zvětšují. 
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Obr. 4-18. Výškopis [m n.m.] 

 

Obr. 4-19. Průměrné roční srážkové úhrny (1981-

2010) [mm/rok] 

 

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

indikován statisticky významný trend srážkových úhrnů. Byl indikován statisticky významný trend 

teploty vzduchu s gradientem 0.03°C za rok s počátkem v roce 1963. 

 

Tab. 4-5. Vývoj srážkových úhrnů. 

 1961-1980 1981-2010 2001-2010 

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

HGR 687.38 691.31 1.01 723.93 1.05 

Malá Bělá (Velký Rečkov) 670.78 678.07 1.01 708.87 1.05 

Malá Mohelka (Podhora) 670.78 678.07 1.01 708.87 1.05 

Mohelka (Chocnějovice) 847.20 856.48 1.01 909.95 1.06 

přenos (dolní část) 615.33 609.11 0.99 624.40 1.03 

přenos (horní část) 750.27 756.60 1.01 802.62 1.06 

Zábrdka (Dolní Bukovina) 705.81 695.61 0.99 731.18 1.05 

 

Tab. 4-6. Vývoj teploty. 

 1961-1980 1981-2010 2001-2010 

 [°C] [°C] dif.[°C] [°C] dif.[°C] 

HGR 8.59 9.44 0.85 9.75 0.31 

Malá Bělá (Velký Rečkov) 8.81 9.69 0.88 10.00 0.31 

Malá Mohelka (Podhora) 8.36 9.24 0.88 9.55 0.31 

Mohelka (Chocnějovice) 7.66 8.43 0.77 8.72 0.29 

přenos (dolní část) 8.32 9.15 0.83 9.49 0.34 

přenos (horní část) 8.58 9.40 0.82 9.74 0.34 

Zábrdka (Dolní Bukovina) 8.32 9.14 0.82 9.42 0.28 
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4.2.1. HYDROLOGICKÁ MĚŘENÍ PROFILŮ NA POVRCHOVÝCH TOCÍCH (PPP) 

Pro identifikaci významnějších příronových nebo ztrátových úseků vodních toků byly vyhodnoceny 

existující a nová měření metodou postupných profilových průtoků (PPP). 

Vodoměrné profily na tocích ve vytipovaných dílčích povodích, profily pro expediční hydrometrování 

v rajonech s nedostatečným množstvím dat, byly měřeny vedle nutnosti provést prostorovou analýzu 

hydrogeologických poměrů také s ohledem na analýzy pohybu hladin podzemní vody ve vrtech.  

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

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

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

situace). V jistých částech toku naprosto převládalo antropogenní ovlivnění (řízený plavební režim, 

vliv hydrotechnických staveb, soustředěné odběry či vypouštění, případně i velký průtok v recipientu 

k předpokládané dotaci podzemní vodou), které naprosto překrývá komunikaci s podzemními vodami. 

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

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

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

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

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

postupů je primární vyloučení (nebo kvantitativní definování) antropogenního ovlivnění 

hydrologického režimu (odběry či vypouštění vod z/do povrchových a podzemních vod). 

Analýza čar postupných profilových průtoků vychází z předpokladu, že průtok v určitém místě je 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 

ARCHIVNÍ MĚŘENÍ PPP 

Při provádění regionálních a účelových hydrologických měření byla provedena měření PPP na 

několika tocích. Výsledky měření provedených v rámci úkolu Hydrogeologická syntéza české křídové 

pánve (Herčík et al. 1987) jsou uvedeny v následující Tab. 4-7. Schematická pozice provedených 

měření je uvedena na přehledné mapě archivních měření v Obr. 4-20. 
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Tab. 4-7. Bilanční celek 2 drobné toky – měření PPP v rámci Syntézy (Herčík a kol.1987)  

číslo Vodní tok Lokalita 

Kilometráž 

toku 

Plocha 

povodí  

Průtok 
Specif. 

odtok  

Průtok 
Specif. 

odtok  

Průtok 
Specif. 

odtok  22.-23.2. 

1982 

31.5. 

1982 

17.-19.8. 

1982 

km km2 l/s l/s/km2 l/s l/s/km2 l/s l/s/km2 

11 Mohelka Hodkovice 30,586 32,24 405 12,56     68,3 2,12 

12 Oharka Dehtáry 0,581 24,19 295 12,20     104 4,30 

13 Mohelka Letařovice 13,939 89,95 1174 13,05     310 3,45 

14 Ještědka Modlibohov 8,908 8,48 105 12,38     69,4 8,18 

15 Rašovka Domaslavice 5,295 12,83 139 10,83     19,3 1,50 

16 Ještědka Libíč 0,178 43,53 504 11,58     236 5,42 

17 Mohelka Chocnějovice 2,766 155,15 1980 12,76     750 4,83 

18 M. Mohelka Všelibice 12,004 3,25 18,1 5,57     16,5 5,08 

19   Podhora 0,611 19,41         83,6 4,31 

20 Zábrdka Cetenov 20,327 14,86 50,5 3,40     54,4 3,66 

21   Mukařov 7,071 42,07 314 7,46     302 7,18 

22   D. Bukovina 2,496 68,4 486 7,11     325 4,75 

23 Rokytka D. Krupá 7,85 38,91 121 3,11     105 2,70 

24 Bělá 
Bělá p. 

Bezdězem 
12,573 26,5         115 4,34 

25   Rečkov HMÚ 2,288 93,8 802           

26   M. Bělá 0,482 158,42         751 4,74 

33 Skalský p. Sudoměř 13,377 36,19         53,9 1,49 

34   D. Cetno 6,638 51,3 285 5,56 292 5,69 349 6,80 

35   Krnsko 0,406 65,06 282 4,33 339 5,21 341 5,24 

36 Od. Bezna Horky/Jizerou 1,03 14,1 0,5 0,04     0   

37 Od. Zdětína Benátky 1,643 17,94         0   

 

 

Obr. 4-20 Pozice archivních měření PPP  
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MĚŘENÍ PPP V RÁMCI PROJEKTU 

Přehled provedených měření PPP v rámci projektu je uveden v Tab. 4-8. Pozice měřených úseků je 

schematicky znázorněna na Obr. 4-21, schematické vyjádření měřených úseků je na Obr. 4-22 až Obr. 

4-39. 

 

Tab. 4-8. Přehled provedených PPP 

Vodní tok Datum měření 
Počet měrných 

profilů 
Poznámka 

Strenický poptok 
22.8.2013; 25.2.2014 

4.6.2015; 10.9.2015 
8 + 1 součtový bod 

Bělá, Rokytka 
3.10.2013; 27.2.2014 

1.6.2015; 30.9.2015 
8 + 1 součtový bod 

Zábrdka, Mukařovský potok 
1.10.2013; 25.2.2014 

26.5.2015; 10.9.2015 
14 + 1 součtový bod 

Mohelka, 

Malá Mohelka, Ještědka 

2.10.2013; 4.10.2013; 25.2.2014; 

27.-28.2.2015; 8.-9.9.2015 
19 + 5 součtových bodů 

Pěnčínský potok 
4.10.2013; 25.2.2014 

28.5.2015; 8.9.2015 
4 + 1 součtový bod 

 

 

Obr. 4-21. Pozice provedených měření PPP  

 

VYMEZENÍ PŘÍRONOVÝCH A ZTRÁTOVÝCH ÚSEKŮ NA POVRCHOVÝCH TOCÍCH 

 

Strenický potok byl měřen v srpnu 2013 a v únoru 2014, následně 2x v roce 2015, a to 4. června a 10. 

září. Při posledním měření byly zaznamenány nejnižší průtoky podobně jako u dalších pravostranných 

přítoků Jizery. Průtok Strenického potoka roste až po profil Dolní Celno, případně až po Strenice. Poté 

stagnuje, nebo i klesá. Ve všech čtyřech případech byly zjištěny ztráty průtoku v úseku Dolní Celno 

(jednou Strenice) až ústí. 
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Obr. 4-22. Okamžitý průtok a specifický odtok v závislosti na kilometráži toku Strenický potok 

 

 
Obr. 4-23. Okamžitý průtok a specifický odtok v závislosti na ploše povodí toku Strenický potok 

 

Bělá byla měřena metodou PPP v říjnu 2013, v únoru 2014 (suchá zima bez sněhu) a následně 2x 

vroce 2015, a to 1. června a 30. září. Nejnižší průtoky (zejména v dolním toku) byly zaznamenány 

v červnu 2015. Grafické znázornění průtoků i specifických odtoků tvoří sousledné čáry ve všech 

čtyřech termínech měření. Příronové a ztrátové úseky jsou tak potvrzeny. Průtoky Bělé ve směru toku 

narůstají, specifický odtok však v úseku Bělá pod Bezdězem ČOV – Bělá pod papírnou klesá 

a v úseku Velký Rečkov – Malá Bělá rovněž klesá. 

 

 
Obr. 4-24. Okamžitý průtok a specifický odtok v závislosti na kilometráži toku Bělá 
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Obr. 4-25. Okamžitý průtok a specifický odtok v závislosti na ploše povodí toku Bělá 

 

Rokytka je tok zajímavý z hlediska průběhu údolí a vodnosti toku. Byla měřena od profilu pod 

Krupským rybníkem po ústí do Bělé. Za extrémního sucha je průtok pod Krupským rybníkem 

v řádech desetin l/s, následně tok vysychá (obec Ševčín). V místě zvaném Klokočka se nachází 

významné prameny, které zcela mění průtokové poměry. I přes vodárenské odběry v tomto místě 

(vodárna, vrty) se od profilu Klokočka průtok Rokytky v suchých obdobích pohybuje v rozmezí 15 až 

45 l/s. Grafy průtoku a specifického odtoku ukazují postupný nárůst obou parametrů, ve skutečnosti 

však jde o skokový nárůst v lokalitě Klokočka. Podle výše uvedeného popisu průtoku Rokytky tedy 

specifický odtok až po Klokočku klesá a pak skokově narůstá na hodnoty zachycené grafickým 

vyjádřením. Rokytka je méně vodná než Bělá, proto způsobuje při vyjádření specifickým odtokem 

ztrátu vodnosti v závěrovém úseku Bělé. 

V dolním toku Bělé a Rokytky nesouhlasí údaje na mapách se skutečným průběhem toků a jejich 

vedení v upravených korytech. Za Bělou v uváděných výsledcích považujeme v profilu Malá Bělá 

pravostranný vodnější tok a za Rokytku v tomto profilu levostranný méně vodný tok. Zde je 

zaznamenán i velký výškový rozdíl toků nad soutokem, Bělá těsně nad soutokem s Rokytkou prudce 

padá do údolí.  

 

 
Obr. 4-26. Okamžitý průtok a specifický odtok v závislosti na kilometráži toku Rokytka 
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Obr. 4-27. Okamžitý průtok a specifický odtok v závislosti na ploše povodí toku Rokytka 

 

Mukařovský potok je pravostranný přítok Zábrdky na rozhraní okresů Česká Lípa a Mladá Boleslav 

a krajů Libereckého a Středočeského. Délka toku činí zhruba 5,88 km a plocha povodí je 12,5 km². 

Délka údolí je 7,8 km. Prameny potoka se nachází v bývalém vojenském prostoru Ralsko, povodí 

Zábrdky sousedí s povodím Ploučnice.  

 

 
Obr. 4-28. Okamžitý průtok a specifický odtok v závislosti na kilometráži toku Mukařovský potok 

 

 
Obr. 4-29. Okamžitý průtok a specifický odtok v závislosti na ploše povodí toku Mukařovský potok 

 

V údolí Zábrdky je mnoho vodných pramenů a to i v dolním úseku toku mezi obcí Borovice 

a městem Klášter Hradiště. Vydatné prameny výrazně mění vodnost Zábrdky a Mukařovského potoka 

na velmi krátkém úseku. Nejvýraznější je tento jev v závěru povodí Mukařovského potoka. Jeden 

z měřených profilů u Pytlíkovského mlýna se rovněž nachází pod významným pramenem Pytlíkov 

který je na levém břehu toku. Náhon mlýna byl ověřen, není využíván a je suchý. Pod mlýnem na 

pravé straně jsou další méně vydatné prameny. 
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Povodí Zábrdky je již od pramenné oblasti (Těšnov) výrazně ovlivněno vodárenskými odběry. Profily 

pro měření PPP byly zvoleny tak, aby charakterizovaly tok nad i pod vodárenskými odběry. Po prvním 

kole měření byla síť bodů pro měření upravena a zachována pro další tři kola. Profil v lokalitě Těšnov 

byl po prvním kole změněn tak, aby reprezentoval průtok toku nad vodárenským odběrem. Přesná 

lokalizace vhodných profilů byla zjištěna při místním šetření v kontaktu s obyvateli, kteří znají místní 

poměry i historický vývoj vodárenského využívání toku. 

Z hydrologického hlediska je logický postupný nárůst průtoku v povodí. Průtok Zábrdky ve směru 

toku roste, ale specifický odtok od přítoku Mukařovského potoka klesá, nebo stagnuje. Mukařovský 

potok sice navýší průtok Zábrdky, ale pod soutokem se specifický odtok sníží, protože povodí 

Mukařovského potoka je méně vodné. Mukařovský potok samotný má velmi zajímavý průběh 

průtoku. Mezi prvním profilem (Vícmanov) a druhým (Pionýrský tábor) byl třikrát zjištěn malý nárůst, 

v roce 2014 malý pokles průtoku, specifický odtok v prvním úseku toku (Vícmanov – Pionýrský 

tábor) měl různý průběh, nárůst (3x) i pokles (1x). V úseku Pionýrský tábor – Mukařov je vždy 

klesající a v závěru povodí na posledních metrech prudce stoupá.  

V úseku pod pionýrským táborem k ústí potok prakticky vyschnul a v profilu nad sádkami byl ve 

všech čtyřech případech nulový. Může jít o vliv osídlení (odběrů) v závěrové osídlené části toku. 

Nedaleko ústí Mukařovského potoka do Zábrdky je na levém břehu potoka významný pramen, ten 

zásobuje sádky vodou a díky němu je průtok Mukařovského potoka v závěrovém profilu významný 

(15-19 l/s). Ve druhém, třetím a čtvrtém kole měření byl změřen i Čertův potok nad ústím do Zábrdky 

a byl tím potvrzen jeho velký význam z hlediska příronu v horní části povodí. 

 

 
Obr. 4-30. Okamžitý průtok a specifický odtok v závislosti na kilometráži toku Zábrdka 

 

 
Obr. 4-31. Okamžitý průtok a specifický odtok v závislosti na ploše povodí toku Zábrdka 

 

Povodí Mohelky je ovlivněno významnými vodárenskými odběry, které ovlivňují vodnost toků. Grafy 

znázorňující průtoky od pramenné oblasti k ústí ukazují vliv vodárenských odběrů, v některých 
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úsecích průtok neroste, nebo dokonce klesá. Čtyři měření provedená za různých podmínek nasycení 

povodí ukazují v základních rysech shodný průběh vývoje průtoku (specifického odtoku) v povodí. 

U druhého měření se projevila anomálie, pokles průtoku mezi dvěma profily v dolním toku řeky. 

Tento jev se při dalších dvou měření nevyskytnul. Postupně od roku 2013 do podzimu 2015 klesala 

nasycenost povodí i odtok. 

Při prvním měření byla zjištěna dvě problémová místa s nelogicky klesajícím průtokem a to v lokalitě 

Sedlejovice a Podhora-Kobyly. Při druhém měření byla provedena podrobná rekognoskace a v obou 

případech se jednalo o výtoky z MVE nezařazené do prvního měření. V dalších třech kolech byly 

i tyto kanály do měření zahrnuty a po konzultaci s provozovateli MVE byl stanoven odborný odhad 

průtoku pro doplnění prvního měření. 

Druhé, třetí a čtvrté měření bylo provedeno na hustější síti bodů pro získání detailnějších informací, 

byl změřen i závěrový profil Rašovky. Při druhém měření na Mohelce byla změřena ztráta průtoku 

v závěrové části toku. Poslední měření v roce 2015 zachytilo stav extrémního sucha, průtoky byly 

třetinové až poloviční ve srovnání s průtoky prvního měření z roku 2013. 

Profil Buřínsko byl do sítě doplněn, aby byl zachycen průtok nad vodárenskými odběry v závěrové 

části povodí. 

 

 
Obr. 4-32. Okamžitý průtok a specifický odtok v závislosti na kilometráži toku Mohelka 

 

 
Obr. 4-33. Okamžitý průtok a specifický odtok v závislosti na ploše povodí toku Mohelka 

 

Přítoky Mohelky Ještědka a Malá Mohelka vykazují u všech čtyř měření z let 2013 až 2015 rovněž 

stejný průběh průtoku a specifického odtoku, grafické znázornění ukazuje sousledné čáry.  

Průtok Malé Mohelky v úseku Nantiškov – Přibyslavice ve všech případech klesal (vliv vodárenských 

odběrů), v úseku Přibyslavice – Podhora v obou případech stoupal. V pramenné oblasti (Nantiškov) je 
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pravostranný přítok Mohelky vodnější, než samotná Mohelka. Mlýny v okolí Přibyslavic dokumentují 

dřívější vodnost toku a jeho využitelnost pro získávání energie. 

 

 
Obr. 4-34. Okamžitý průtok a specifický odtok v závislosti na kilometráži toku Malá Mohelka 

 

 
Obr. 4-35. Okamžitý průtok a specifický odtok v závislosti na ploše povodí toku Malá Mohelka 

 

Průtoky v profilech na Ještědce mají logicky stoupající tendenci. Tři měření od 2013 do května 2015 

vykazují v grafech sousledné čáry. Čtvrté měření provedené na podzim 2015 ukazuje extrémní sucho 

a tedy i výrazně pomalejší nárůst průtoku v horní a střední části povodí. U měření v roce 2015 byl 

podchycen i pravostranný přítok Ještědky včetně významného pramene nad Modlibohovem. Zde je 

patrný prudký nárůst specifického odtoku na krátké vzdálenosti profilů, následně se projevuje snížení 

specifického odtoku až po profil v Českém Dubu a dále mírný nárůst, pokles, či stagnace 

k závěrovému profilu v obci Libíč. 

V povodí Mohelky bylo při hledání vhodných míst k měření metodou PPP nalezeno několik bývalých 

hydrologických stanic, z nichž dvě leží v obci Libíč nad soutokem Mohelky a Ještědky. Profily byly 

využity jako vhodná místa se stabilními prahy k reprezentativnímu měření. Torza stanic dokládají 

zmaření dřívějších investic. Stanice by mělo význam obnovit z hlediska evidence zásob vody 

i z hlediska protipovodňové prevence. 
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Obr. 4-36. Okamžitý průtok a specifický odtok v závislosti na kilometráži toku Ještědka 

 
Obr. 4-37. Okamžitý průtok a specifický odtok v závislosti na ploše povodí toku Ještědka 

 

Měření na Pěnčínském potoce proběhlo v úseku Pěnčín – Mohelnice nad Jizerou. Tok je málo vodný, 

průtok dokonce výrazně klesá na úseku dlouhém cca 7 km od Pěnčína po Loukovec-Kyjov. Až 

v závěrečném cca 2 km dlouhém úseku průtok narůstá. Měřené průtoky se pohybovaly od desetin litru 

do 1,8 l/s. Z hlediska zjištěných skutečností tok nebyl zařazen do dalšího kola měření. Lze 

předpokládat, že tok v řadě úseků v suchých letech (2015) vysychá. 

 
Obr. 4-38. Okamžitý průtok a specifický odtok v závislosti na kilometráži toku Pěnčínský potok 

 

 
Obr. 4-39. Okamžitý průtok a specifický odtok v závislosti na ploše povodí toku Pěnčínský potok 
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4.3. HYDROGEOLOGIE  

Vymezení kolektorů v HGR 4410 navazuje na předešlé výsledky a interpretace Hydrogeologické 

syntézy české křídové pánve (Herčík a kol. 1987, 1999).  

Rajon je vymezen jako samostatný rajon základní vrstvy v pravobřežní části toku Jizery. Na území 

HGR 4410 se vyskytují 3 hydrogeologické kolektory: kolektor A (perucko-korycanské souvrství), 

kolektor C (jizerské souvrství) a kolektor D (teplické souvrství). Kolektory jsou od sebe odděleny 

mocnými izolátory kromě izolátoru C/D, jehož mocnost je pouze několik metrů.  

Kolektor A je zpracován samostatně jako hlubinný HGR 4710. 

Z hlediska vodohospodářského nejdůležitější kolektor C je vázaný na pískovce jizerského souvrství, 

které pokrývají souvisle téměř celé území rajonu s výjimkou severního a jižního okraje, kde vykliňuje. 

Od kolektoru A je kolektor C oddělen nepropustnými slínovci spodní části jizerského a bělohorského 

souvrství.  

 

PODLOŽÍ KŘÍDY – KRYSTALINIKUM A PERMOKARBON 

Krystalinikum vychází na povrch v nejsevernější části rajonu 4410, v úzkém pruhu severně od 

Lužického zlomu. Krystalinikum (plutonity a metamorfity) představují přípovrchovou zónu zvodnění, 

která se vyznačuje propustností puklinovou, pouze v pásmu připovrchového rozpojení a rozvolnění 

hornin je kombinována s propustností průlinovou. Nízká průměrná transmisivita (průměrný index 

Y=4,49 v případě žuly a Y=4,38 v případě fylitů - Burda 1998) na výchozech v okolí zájmovém území 

odpovídá obvyklým hodnotám krystalinika v Českém masivu. Krystalinikum tvoří relativně 

nepropustné podloží křídy. 

Permokarbon je typický střídáním kolektorských vrstev (pískovce a připovrchová zóna ostatních 

hornin) a izolačních poloh (jílovité sedimenty a vulkanity v hloubce). Propustnost je puklinová 

(vulkanity) a průlinovo-puklinová (sedimenty). Tramsmisivita permokarbonských hornin na 

výchozech podél s. okraje rajonu je nízká až velmi nízká (index Y = 3,38 a 3,50 ve vulkanitech). 

Proudění podzemní vody je lokální s infiltrací po celé ploše a s odvodněním do místních drenážních 

bází. Hlubší proudění bylo v zájmovém území zaznamenáno pouze v okolí Lužického zlomu (pramen 

Teplice). 

 

KŘÍDOVÉ SEDIMENTY 

Rajon 4410 je tvořen převážnějizerským souvrstvím kolektoru C. Od bazálního kolektoru A 

(sedimenty perucko-korycanského souvrství, náleží HGR 4710) je oddělen regionálním izolátorem 

bělohorského souvrství. 

KOLEKTOR C 

Kolektor C vázaný na pískovce jizerského souvrství je vyvinut souvisle na celém území rajonu 

s výjimkou úzkých pruhů na SZ okraji u lužické poruchy a na J okraji v Polabí, kde chybí (omezen 

nulovou zvodněnou mocností nebo mocností menší než 10 m). V údolí Jizery je v nadloží kolektoru C 

vyvinut kvartérní kolektor, jehož prostřednictvím se kolektor C odvodňuje do toku Jizery. 

Při zpracování hydrogeologické syntézy (Herčík a kol. 1987) se v západní části české křídové pánve 

obecně předpokládalo, že všechny pískovce (od střednozrnných po jemnozrnné- prachovité) jsou 

potenciálně propustným prostředím. Prachovce jílovce a slínovce se naopak považovaly za 
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jednoznačné izolátory. Vzhledem k tomu, že povodí Jizery se jako celek pokládalo za území 

tektonicky málo exponované, nebyl puklinové propustnosti kolektoru C přičítán větší význam.  

Mocnost kolektoru C v HGR 4410 vymezená podle litologie kolísá v rozmezí 0-140 m. Na rozvodnici 

v Ralsku dosahuje mocnost kolektoru C 140 m, v Příšovicích u Jizery 145 m. Ale například v jímacích 

územích Dolánky a Libíč dosahuje 65 m a 45 m. Zvodněná mocnost dosahuje cca 170 - 190 m 

v z. části a postupně klesá k okrajům rajonu. Propustnost je puklinově – průlinová a směrem k V klesá 

vlivem litofaciálního a tektonického vývoje. Maximální propustnosti dosahuje kolektor C v oblastech 

drenážních bází, minimální propustnost je v meziříčních oblastech, kde jsou mocnosti kolektoru 

nejvyšší, z čehož vyplývá význam puklinových systémů pro oběh podzemních vod.  

Na SZ rajonu převažuje propustnost puklinová s významným podílem propustnosti průlinové. Směrem 

k J klesá podíl průlinové propustnosti k nule v souvislosti s přechodem z facie lužické do jizerské. 

 

Tab. 4-9. Přehled kolektorů a izolátorů v HGR 4410 (včetně 4710) 

Litostratigrafíe Stáří Litologie  

Charakter 

hydrogeologi-

ckého prostředí 

Transmisivita 

(průtočnost ) 

teplické až březenské s. 

Kt-bz, rohatecké vrstvy 
CONIAC 

vápnité jílovce a prachovce, 

opuky 
izolátor  

teplické souvrství Kt 
 

svrchní 

pískovce  kolektor D střední 

T slínovce, jílovce, prachovce izolátor D/C  

jizerské souvrství Kj 

U 

pískovce, 

prachovce, vápence, pískovce 

kolektor C 

(subkolektory 

Ca, Cb, Cc) 

vysoká, 

střední 
R 

O 

N 
střední 

bělohorské souv. Kb 
 ojedinělé vložky pískovců 

jílovce, slínovce, prachovce 
izolátor C/A nízká 

 spodní 

perucko-korycanské 

souvrství Kpk 
CENOMAN pískovce  

kolektor A 

 
 

 

V rámci projektu revidovala ČGS vybrané geologické vrty zastihující kolektor C, které byly 

převedeny do databázové struktury - gd5_kol_C. Při této revizi byly do kolektoru C (obdobně jako 

v Syntéze křídy - 1987) zahrnuty všechny sedimenty, které lze standardně klasifikovat jako pískovce, 

bez ohledu na jejich obsah prachovité nebo jílovité složky. 

Polohy prachovců a vápenců rozdělují kolektor C na tři dílčí kolektory (Ca, Cb a Cc). Kolektor Cc 

s volnou hladinou je tzv. zavěšeným kolektorem, který je umístěn nad „hlavním" kolektorem C, resp. 

Cb. Kolektor Ca má v HGR 4410 napjatou hladinu. 

 

Aplikace písčitých sekvencí pro vymezení kolektorů a izolátorů v HGR 4430 

Vymezení sekvencí klastické sedimentace v kolektoru C a D Uličným (2009 – 2011) v západní části 

křídové pánve vychází z  fyzikálních vlastností hornin (odpor a přirozená radioaktivita). Klastické 

sekvence vymezují tzv. „kvádry kokořínsklého typu“, které obsahují více než 80% písčité složky. 

Pískovce typu kvádrů jsou převážně střednozrnné pískovce, které jsou potenciálně významnými 

kolektory nejen z hlediska průlinové, ale i z hlediska puklinové propustnosti. Členění sedimentů na 

podkladě karotáže umožňuje jednotící pohled, který koreluje sekvence na velkou vzdálenost, tedy 

i mezi jednotlivými hydrogeologickými rajony v rámci západočeské křídy. 
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Výsledkem je rozčlenění profilu na potenciálně propustné psamity a potenciálně nepropustné pelity, 

což má zásadní význam v hydrogeologii pro vyčleňování kolektorů a izolátorů.  

V případě kolektoru C v HGR 4410 a v dalších křídových kolektorech je třeba ještě zavést tzv. 

„poloizolátory“, které umožňují omezenou komunikaci mezi kolektory při zachování jejich odlišných 

tlakových poměrů. 

Srovnání klasické litologické interpretace pískovců s kvádry podle Uličného uvádí obr. 1, který 

dokumentuje dvě možnosti pojetí vymezování kolektorů na příkladu vrtu SK-7C (resp. SK-7T), 

umístěného v údolí Jizery, těsně za hranicí HGR 4410.  

Geologická dokumentace vrtu SK-7C (resp. SK-7T) uvádí středně zrnité pískovce jen v intervalu 45–

65 m a dále až do 230 m jemnozrnné pískovce s prachovitou složkou a prachovce. Podle stanovení 

propustnosti na vzorcích jádra jsou v intervalu 45-65 m horniny slabě propustné s kf = 1,3.10
-6

 m/s, 

hlouběji jsou již horniny nepropustné s kf =1,0.10
-8

 m/s. Tomu odpovídají i přítoky ověřené 

hydrokarotáží, které začínají v 55 m a končí v hloubce 85 m v jemnozrnných pískovcích. Hlouběji již 

nebyly podle hydrokarotáže žádné přítoky zaznamenány. Přesto však byla báze kolektoru kladena do 

230 m. 

 

 

Obr. 4-40 Rozdíl vymezení kolektoru C v geologickém popisu vrtu a v sekvenci pískovců nad 80% (kvádrů) podle 

Uličného (2009) 

 

Uličného skupina vyčlenila na základě klastické sekvence 7 vrstev (TUR 1 až TUR 7 viz Obr. 4-41). 

Báze kolektoru je tvořena sekvencí TUR 1 a 2 (bazální izolátor C). Tato sekvence tvoří základní 

izolátor mezi turonským a cenomanským kolektorem. Hlavní část původně vymezeného kolektoru C 

je tvořena sekvencemi TUR 3 a TUR 4, jejichž zvodněná mocnost celkem dosahuje až 130 m, viz vrty 

v Mukařově a v Hlinovišti. Směrem k JV se mocnost obou písčitých sekvencí rychle snižuje a v úrovni 

Jizery vystupuje již jen sekvence TUR 4 v mocnosti 45 m. Sekvence TUR 3-4 pokračují dále na v. za 

Jizeru ve formě jemnozrnných prachovitých pískovců. Mezi oběma hlavními sekvencemi tvořícími 

kolektor C je na bázi TUR 4 dílčí izolátor. Propojením sekvencí TUR3 a TUR4 vrtem dojde 

k přetékání podzemní vody z jedné sekvence do druhé. Ve vrcholových částech povodí přetéká voda 

z TUR4 do TUR3, v blízkosti drenážní báze u Jizery je přetékání potenciálně opačné. Propojení 

dílčích kolektorů C vrty bylo v HGR 4410 prokázáno hydrokarotáží ve 4 vrtech vystrojených v rámci 
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ISPA pro ČHMÚ- vrty: VP 7533, VP 7535, VP 7531, VP 7542. Vrt VP 7531 byl dokonce kvůli 

nadložnímu přetoku dodatečně cementován (zkrácen) až po definitivní výstroji. 

V severní části HGR 4410 je patrná pozice zavěšených kolektorů C (Obr. 4-42) v sekvencích TUR 5-

6, které se vytváří díky poloizolátoru pelitických sedimentů na bázi TUR 5. Zavěšené kolektory se 

v rajonu vyskytují na řadě míst ve vyvýšených plochách mezi údolními zářezy (Obr. 4-41, Obr. 4-42). 

Podzemní voda proudí i v prachovitých pískovcích TUR4 (hydrokarotáž ve vrtech Hodkovice, PT-3 

Čistá, ZSJ-2, HP 24). V místech, kde je TUR5 zvodněn a zároveň TUR4 je drénován (Jizera), 

podzemní voda přetéká z TUR4 do TUR5, což bylo prokázáno hydrokarotáží na vrtu SK-8C Ptýrov.  

Nástin koncepčního hydrogeologického modelu představuje Obr. 4-41, který je veden v sev. části 

HGR 4410 přes významná jímací území Dolánky a Libíč. 

 

 

Obr. 4-41. TUR 2-6, sekvence podle Uličného (2011) a Herčíka (2012).  

Řez je veden v s. části HGR 4410 přes významná jímací území Dolánky a Libíč 

 

Výřez z korelačního řezu v centrální oblasti HGR 4410 nad Mnichovým Hradištěm a jeho 

hydrogeologickou interpretaci znázorňuje Obr. 4-42. Do řezu byly zavedeny úrovně hladin z mapy 

hydroizohyps kolektoru C viz obr. 17.  Barevně jsou v řezu odlišeny písčité sekvence kvádrů 

kolektoru C (TUR3-6), které jsou oddělovány nevybarvenými izolátory resp. poloizolátory.  
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Obr. 4-42. Hydrogeologická interpretace korelačního řezu 4410_SZ2 

(pozice řezu viz Obr. 3-1, řez viz Obr. 4-12) 

 

V údolí Jizery lze na pravém břehu pozorovat rozdílné úrovně hladiny podzemní vody ve vrtech 

vystrojených do různých hloubek kolektoru C. Mělké vrty (30 – 50 m hluboké) zastihující jen 

sekvence TUR 5+6 mají hladiny podzemní vody blízko terénu a jsou ve spojitosti s kvartérním 

kolektorem jizerských teras. Hlubší vrty (100 – 150 m) vystrojené do TUR 4 vykazují přelivy a jejich 

hladina je o 5 – 7 m nad úrovní hladin mělkých vrtů viz Obr. 4-43, kde jsou hlubší vrty a jejich 

hladiny podzemní vody v m n. m. znázorněny žlutě. Schematicky situaci v okolí vrtu SK-8C/T 

znázorňuje Obr. 4-44. 

 

 
Obr. 4-43. Lokalizace vrtů vystrojených do spodní části kolektoru C 
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Obr. 4-44. Lokalizace vrtů vystrojených do spodní části kolektoru C 

 

V jižní části HGR 4410 hydrokarotáž prokázala významnější proudění podzemních vod pouze v TUR 

4 (vrt těsně za hranicí rajonu 4410 SV-2a Bezno). Dobře korelovatelné sekvence TUR 3 až TUR 6 

v HGR 4410 umožňují upřesnit prostorovou představu o rozložení kolektorů a izolátorů v kolektoru C. 

Lze tak lépe vysvětlit dříve opomíjené značně rozdílné potenciály dílčích částí kolektoru C, který byl 

v minulosti považován za jeden celek. Bylo to způsobeno zjednodušeným litostratigrafickým 

chápáním střednoturonských pískovců jako jednoho homogenního celku. 

Ve skutečnosti lze v HGR 4410 v oblastech s výskytem kvádrů vymezovat v kolektoru C tři dílčí 

kolektory C: 

1. bazální artéská část kolektoru, která komunikuje s povrchem jen prostřednictvím vrtů, nebo 

nevýznamnými netěsnostmi artéského stropu  

2. střední část kolektoru s volnou hladinou, která se drénuje do povrchových toků a je na ni 

vázána převážná část oběhu podzemních vod 

3. zavěšený kolektor s nesouvislým zvodněním na meziříčních elevacích 

Na podkladě prvních pozitivních zkušeností s hydrogeologickou interpretací písčitých sekvencí 

Uličného (2009-2011) v HGR 4410 se ukazuje, že v západočeské křídě budou vhodným nástrojem pro 

vymezování kolektorů a izolátorů a jejich začlenění do hydrogeologické struktury. Je pravděpodobné, 

že lokalizace výchozů významnějších dílčích izolátorů v kolektoru C umožní vysvětlit např. některé 

příronové anomálie na tocích, pramenní linie a další. 

 

Přehled hydraulických parametrů dle archivních materiálů  

Nejvyšší hodnoty hydraulické vodivosti byly zaznamenány v údolních zářezech v oblastech 

drenážních bází, zatímco v meziříčních oblastech jsou hodnoty hydraulické vodivosti nejnižší. 
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Z tohoto faktu vyplývá určující význam puklinových systémů na výši filtračních parametrů kolektoru 

C. Kolektor C je v závislosti na výše uvedených podmínkách mírně až silně propustný s koeficientem 

hydraulické vodivosti k v rozsahu 5,5.10
-6

 až 1,3.10
-3

 m/s. Transmisivita kolektoru C kolísá 

v závislosti na morfologické pozici zkoušených vrtů od střední po velmi vysokou, převažuje 

transmisivita vysoká. 

Průměrná transmisivita kolektoru C odvozená z parametru Y je podle klasifikace Krásného (1978) 

v kategorii II. - III. střední až vysoká. Průměrný koeficient filtrace je v kategorii IV. - horniny mírně 

propustné (Jetel, 1973). 

V nejjižnější části rajonu 4410 je kolektor C vyvinut v podobě vápnitojílovitých, slínitých a vápnitých 

pískovců a vápnitých prachovců s průlino-puklinovou propustností. Transmisivita kolektoru C zde 

klesá - lze ho charakterizovat jako kolektor se střední transmisivitou (Zelinka 2001).  

 

Tab. 4-10. Hydraulické parametry kolektoru C na listu 03-31 Mimoň (Zícha 1997). 

Hydraulický 

parametr 

jednotky medián minimum 

souboru 

maximum 

souboru 

směrodatná  

odchylka 

 x-sY x+sY n 

q l/s.m - 1,6 10 - 0,32 7,9  

Y - 6,2 3,9 7,0 0,7 5,5 6,9 153 

T m2/s - 1,6.10-3 1.10-2 - 3,2.10-4 7,9.10-3  

q - specifická vydatnost; Y - index transmistvity [Y=log(106.q)]; T - koeficient transmissivity; x-sY - hodnota q, Y a T 

odpovídající dolní mezi směrodatné odchylky; x+sY - hodnota q, Y a T odpovídající horní mezi směrodatné odchylky 

 

Zvýšené hodnoty indexu transmisivity T podmíněné puklinovými zónami v pokračování 

neovulkanických žil pásma Čertovy zdi se vyskytují v okolí obce Tìšnov. Hodnoty indexu 

transmisivity T leží v intervalu 2,8.10
-3 

až 9,1.10
-3

 m
2
/s (Tab. 4-11).  

 

Tab. 4-11. Hydraulické parametry kolektoru C v okolí obce Tìšnov (Zícha 1997). 

Hydraulický 

parametr 

jednotky medián minimum 

souboru 

maximum 

souboru 

smìrodatná  

odchylka 

 x-sY x+sY n 

q l/s.m - 1 10 - 2,8 9,1  

Y - 6,7 6,0 7,0 0,26 6,44 6,96 16 

T m2/s - 1.10-3 1.10-2 - 2,8.10-3 9,1.10-3  

 

Ke snížení hydraulických parametrù jizerského souvrství dochází v oblasti mezi Dolní Krupou a Horní 

Rokytou. Hodnoty indexu transmisivity T stanovené na základě 6 dokumentaèních bodů se zde 

pohybují v intervalu 1,3.10
-4

 až 2.10
-3

 m
2
/s. 

Směrem k V až JV dochází vlivem faciálních změn k rozštěpení kolektoru C do do dvou (až několika) 

samostatných kolektorů (Ca, Cb) s napjatou hladinou podzemní vody. V území rajonu 4410 k tomu 

dochází na v. okraji podél Jizery v prostoru mezi Mnichovým Hradištěm a Mladou Boleslaví. Báze 

kolektoru C má generelní úklon k JV. 

 

Tab. 4-12. Hydraulické parametry kolektoru C – západní část na listu 03-33 Mladá Boleslav (Zícha 1995). 

Hydraulický 

parametr 

jednotky medián minimum 

souboru 

maximum 

souboru 

směrodatná  

odchylka 

n 

q l/s.m 2,69 0,12 25,12 -  

Y - 6,43 5,08 7,40 0,52 93 

T l/s.m 2,69.10-3 1,2.10-4 2,5.10-2 -  
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Důležitým prvkem ovlivňujícím hydraulické parametry kolektoru C je intenzita rozpukání. V tomto 

ohledu se výrazně projevuje vliv paleoreliéfu reprezentovaný živonínskou synklinálou, bezvelskou 

antiklinálou a bělskou synklinálou, od níž se v oblasti Rokytky odděluje její rokytenská větev, která 

směřuje dále k S (Valečka 1988). Jejich důsledkem je vznik řady puklinových pásem probíhajících ve 

dvou základních směrech (SZ-JV a SSV-JJZ). Nejvýrazněji jsou hydraulické parametry ovlivněny na 

jejich křížení. V takto predisponovaných oblastech dochází k vývěru řady pramenů (např. v údolí Bělé 

a Rokytky) a výraznému zvýšení koeficientu transmisivity T až o jeden řád. V údolí Jizery, Bělé 

a Strenického potoka se velikost směrodatné odchylky pohybuje v rozmezí  sY=0,34 až 0,43 (mírně 

nehomogenní soubory). Vyšší hodnota sY=0,56 (dosti nehomogenní soubor) údolí Rokytky je 

pravděpodobně zapříčiněna projevem puklinových zón rokytenské větve bělské synklinály. Nejvyšší 

medián indexu transmisivity vykazuje údolí Bělé Y=6,89, následované údolím Jizery a Rokytky 

s hodnotou Y=6,57. Nejnižší hodnotu ze srovnávaných údolí má Strenický potok Y=6,16 (Zícha 

1995). 

 

Hydraulické parametry zpracované v rámci projektu  

(dle Herčíka 2012) 

Aby bylo možné posoudit, kam klást bázi kolektoru C byl v pěti dílčích oblastech HGR 4410 

analyzován vztah hodnot indexu tramsmisivity Y a otevřeného úseku vrtu. Hodnoty Y charakterizují 

velikost transmisivity kolektoru. Rozdělení oblastí uvádí Obr. 4-45. Oblasti se liší přítomností resp. 

mírou zastoupení kvádrových pískovců (dále jen kvádrů) a také předpokládanou tektonickou expozicí 

údolí Jizery. 

V oblastech, kde jsou velké mocnosti kvádrů je patrná přímá závislost  hodnot Y na jejich zvodněné 

mocnosti zastižené vrtem. Naopak v oblastech, kde kvádry chybí, nebo kde jsou jejich mocnosti nízké 

(v j. části HGR 4410 a podél Jizery pod Mladou Boleslaví) byly ověřeny hodnoty Y srovnatelné 

s oblastmi s výskytem kvádrů. Tato zjištění mají zásadní význam pro stanovení báze kolektoru C, 

která se dosud standardně dávala na rozhraní jemnozrnných prachovitých pískovců a prachovců, 

jílovců nebo slínovců – tedy do oblasti báze jizerského souvrství.  

Výsledky čerpacích zkoušek ukazují, že báze propustného kolektoru C je v menší hloubce než jakou 

udává rozhraní pískovců a prachovců. Z celkem 195 vybraných vrtů vystrojených v kolektoru C má 

146 vrtů délku otevřeného úseku menší než 50 m.  

Převaha hydrovrtů evidovaných ČGS (Geofondem) jsou vrty určené k lokálnímu zásobování. Jejich 

cílem bylo získat maximální vydatnost v přiměřené hloubce. Z grafů na Chyba! Nenalezen zdroj 

odkazů. až Chyba! Nenalezen zdroj odkazů. je patrné, že nejvyšší specifické vydatnosti (hodnoty Y) 

jsou dosaženy v relativně malých hloubkách – délkách OÚ, kolem 30 m. Tzv. strukturní hydrovrty, 

realizované v minulosti ze státního rozpočtu zachycují celou předpokládanou lito-stratigrafickou 

mocnost kolektoru. Jsou to ojedinělé vrty (body) umístěné na pravé straně grafů Chyba! Nenalezen 

zdroj odkazů. až Chyba! Nenalezen zdroj odkazů., které prokazují, že s rostoucí hloubkou roste 

transmisivita kolektoru jen v oblasti kvádrů, nebo v jemnozrnných pískovcích do relativně malých 

hloubek – délek OÚ do 60 m v jižní části HGR 4410 - viz Chyba! Nenalezen zdroj odkazů.. 

O podstatně menší hloubce báze kolektoru C v HGR 4410 a 4430 svědčí také výsledky hydrokarotáží, 

znázorněné v korelačním řezu Uličného - Obr. 4-47. 
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Obr. 4-45 Oblasti sledování vztahu otevřeného úseku a indexu Y 

(Vrty ve vybraných oblastech jsou znázorněny barevnými kroužky) 

 

V oblastech dílčích elevacích je na několika místech HGR 4410 vyvinut tzv. zavěšený kolektor C, viz 

Obr. 4-41, Obr. 4-42, lokalizace viz Obr. 4-45. Zavěšený kolektor je nutné oddělit od „hlavního“ 

kolektoru C. Spojením hladin obou kolektorů by docházelo k vytváření vysokých spádů, které by 

nebylo možné uvést do vztahu s filtračními parametry a infiltrací srážek. 

Schéma kolektorů na Obr. 4-41 naznačuje výskyt souvislých poloizolátorů, na které nebyl v minulosti 

brán zřetel, protože byly tvořeny převážně jemně písčitými sedimenty s kolísajícím obsahem pelitů. 

Tyto poloizolátory vytvářejí bázi zavěšeným kolektorům, a také oddělují kolektory s rozlišnými 

piezometrickými výškami. Při předešlých průzkumech byly tyto dílčí kolektory většinou propojeny 

vrty a tak vznikaly „průměrné“ hladiny podzemních vod v kolektoru C.  

 

Území HGR 4410 bylo rozděleno na 5 oblastí. Přihlíželo se přitom také k údajům o distribuci 

mocnosti „kvádrů“ kolektoru C vymezených Uličným (2011). Kvádry jsou charakterizovány dvěma 

oblastmi: kolektor C v kvádrech s mocností nad a pod 80 m. 

V oblastech, s výskytem kvádrů je propustnost dílčích kolektorů C kombinovaná – průlinově 

puklinová. V místech HGR 4410, kde nejsou v kolektoru C kvádry vyvinuty je propustnost kolektoru 

C téměř výlučně puklinová a závisí více na tektonické expozici než na litologii kolektoru. 

 

 

 

 

 

 



Rebilance zásob podzemních vod                                                          ID EIS 10051606-SFŽP 

67 

Tab. 4-13: Popisná statistika indexů transmisivity Y ve vybraných oblastech HGR 4410 

Kolektory C-Jizera C nad 80 m C pod 80 m C-Jih C-zavěšený Kvartér 

Stř. hodnota 6,47 6,26 6,16 5,93 5,44 6,33 

Chyba stř. hodnoty 0,08 0,10 0,10 0,17 0,13 0,05 

Medián 6,40 6,36 6,30 5,97 5,32 6,41 

Modus 6,13 6,30 5,23 7,02 5,95 5,98 

Směr. odchylka 0,57 0,63 0,84 0,85 0,60 0,38 

Rozptyl výběru 0,32 0,40 0,70 0,73 0,36 0,14 

Špičatost 0,41 2,74 -0,87 -1,33 -0,38 -0,88 

Šikmost -0,16 -1,43 -0,31 -0,29 0,06 -0,37 

Rozdíl max-min 2,79 3,04 3,40 2,65 2,4 1,48 

Minimum 4,80 4,15 4,30 4,37 4,3 5,51 

Maximum 7,59 7,19 7,70 7,02 6,7 6,99 

Součet 310,46 238,03 418,54 142,23 108,87 360,59 

Počet 48 38 68 24 20 57 

Hladina spolehlivosti (95,0%) 0,16 0,21 0,20 0,36 0,28 0,10 

 

Pro ilustraci o rozdělení kvartilů a vybočujících hodnot parametru Y se uvádí krabicové diagramy 

vybraných oblastí HGR 4410 – Obr. 4-46.  

 

 

Obr. 4-46 Krabicové diagramy indexu Y v kolektoru C v HGR 4410 

 

Výsledky popisné statistiky parametru Y uvádí Tab. 4-13 Střední hodnoty Y ve vybraných oblastech 

jsou v souladu s jejich pozicí v rajonu:  

1. v drenážní oblasti kolektoru C v úzkém pruhu podél Jizery se podle očekávání potvrdily 

nejvyšší průměrné hodnoty Y=6,47, které odpovídají T=2,95.10
-3

 m
2
/s. Může to být 

způsobeno vyšší tektonickou expozicí jizerského údolí a také vymytím puklinových systémů 

intenzivním prouděním podzemních vod v místech drenáže. 

2. V infiltrační oblasti HGR s nejvyššími mocnostmi kvádrů v kolektoru C byla zjištěna 

průměrná hodnota Y=6,26, T=1,82.10
-3

 m
2
/s, což je druhá nejvyšší hodnota v HGR 4410. 

3. V transportní oblasti s nižšími mocnostmi kvádrů byla ověřena mírně nižší hodnota Y=6,16, 

T=1,45.10
-3

 m
2
/s, což je v souladu s celkovým poklesem mocnosti kvádrů kolektoru C. 
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4. V jižním výběžku HGR 4410, kde jsou kvádry kolektoru C nahrazeny jemnozrnnými 

pískovci je ověřena nejnižší hodnota Y v souvisle vyvinutém kolektoru C Y=5,93, 

T=8,50.10
-4

 m
2
/s. 

5. Zavěšený - nesouvislý kolektor C (Cc) má podle očekávání nejnižší průměrnou hodnotu 

Y=5,44, T=2,8.10
-4

 m
2
/s. 

Ze vztahu hodnot indexu Y a otevřeného úseku vrtu (dále OÚ) lze odvodit pro kolektor C následující 

závěry: 

1. Ve dvou oblastech kvádrů kolektoru C (nad a pod 80 m mocnosti) však byly v OÚ do 50 m 

zjištěny 3 řádové rozdíly v transmisivitě (Y 4,5 – 7,5), které nelze spojovat jen s rozdíly 

v pórové propustnosti. Tyto rozdíly svědčí o převaze puklinové propustnosti nad průlinovou 

i v kvádrech. 

2. zavěšený kolektor C potvrdil svoji specifičnost danou velmi malou zvodněnou mocností 

řádově nižšími hodnotami Y ve srovnání s předešlými oblastmi.  

3. kvartér odpovídá povaze čistě průlinové propustnosti, kde hodnota Y mírně roste s délkou 

OÚ, přičemž na rozdíl od předešlých oblastí Y jsou maxima spíše v oblasti vyšších hodnou 

OÚ. 

 

Vzhledem k uvedeným zjištěním o vysoce pravděpodobné převaze puklinové propustnosti nad 

propustností průlinovou je otázkou, jak pro hydraulické modely stanovit efektivní bázi kolektoru C. Je 

zřejmé, že použít rozhraní pískovců a slínovců resp. jílovců na bázi jizerského souvrství by vedlo 

k zavedení enormních mocností, které by neúměrně snižovaly hodnoty koeficientu hydraulické 

vodivosti kolektoru C. 

Z hlediska hydrologické bilance rajonu by litologicky stanovené - hluboké báze kolektoru C vedly 

k hypotetickému proudění infiltrované podzemní vody do velkých hloubek, kde je známo, že doba 

zdržení dosahuje několik tisíc let, takže proudění podzemní vody je v nich ve skutečnosti velmi 

omezené.  

Např. podzemní voda kolektoru C vrtu SK-8T na břehu Jizery vystrojeného v artéském TUR4 má 

dobu zdržení 3200 let, vrt SK-6T vystrojený u Klenice na TUR6 má stáří podzemní vody 16500 let 

(Herčík a kol. 1987). Nová měření (Bruthans a kol. 2015) ukazují, že tyto hodnoty jsou 

pravděpodobně nadhodnocené a střední doba zdržení může dosahovat několika stovek let. Výsledky 

datování jsou popsány v kapitole 4.5. 

Na omezenou intenzitu proudění podzemní vody ve větších hloubkách upozorňuje již Domenico 

(1972), který uvádí, že 90 % infiltrované vody se nedostane hlouběji pod povrch než do 80 – 100 m 

v kolektorech, jejichž mocnost dosahuje 300 m. 

Problém stanovení „efektivní báze“ kolektorů pro hydraulické modelování lze upřesnit také rozborem 

hydrokarotáží (Obr. 4-47). Výsledky hydrokarotážních měření v HGR 4410 jsou k dispozici jen na 

7 vrtech. Výsledky prokazují převážně jen soustředěné přítoky, které lze spojovat s propustnými 

puklinami. 
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Obr. 4-47 Kvádry kolektoru C a výsledky hydrokarotáže 

 

Rozdělení transmisivity kolektoru C (ve formě indexu Y) v HGR 4410 a 4430 znázorňuje Obr. 4-48. 

Z rozdělení hodnot Y a mocností kvádrových pískovců kolektoru C v povodí Jizery lze odvodit, že 

v generelu oba parametry klesají od SZ k JV. Pokles hodnot Y na severu a jihu HGR 4410 je způsoben 

celkovým poklesem mocnosti kolektoru C a nepřítomnost kvádrů na jihu HGR 4410.  

 

Obr. 4-48 Rozdělení hodnot indexu transmisivity Y kolektoru C v HGR 4410 a 4430 
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Na mnoha místech lze lokálně najít vysoké hodnoty indexu Y v místech maximálních mocností kvádrů 

a také vysoké Y v místech minimální mocnosti kvádrů, což v druhém případě svědčí o vlivu puklinové 

propustnosti. 

V blízkosti Turnova je patrná oblast maxim hodnot Y v  jímacím území Nudvojovice. V centrální části 

HGR 4410 jsou patrná maxima hodnot Y v povodí Bělé a Krupského potoka, kde jsou jímací území 

pro Mladou Boleslav. Jímací území Dolánky a Libíč jsou v oblasti středních až vyšších hodnot Y. 

Podél Jizery a Košáteckého potoka (HGR 4521) je zřetelný pruh maxim hodnot Y, patrně podmíněný 

intenzivním rozpukáním pískovců. Výrazná anomálie maxim hodnot Y je také v oblasti Milovic na 

jihu HGR 4430. 

Rozdělení propustnosti kolektoru C (vyjádřené ve formě indexu Z) v HGR 4410 a 4430 znázorňuje 

Obr. 4-49.  Index Z byl odvozen z hodnot indexu Y podle postupu navrženého Jetelem (1985), při 

kterém se od hodnoty Y odečítá logaritmus délky otevřeného úseku filtrů. V tomto případě byl zadán 

otevřený úsek L ve smyslu Jetela (1985).  

 

 

Obr. 4-49 Rozdělení hodnot indexu propustnosti Z kolektoru C v HGR 4410 a 4430 

 

Ze srovnání plošného rozdělení obou indexů je zřejmé, že obě mapy jsou velmi podobné. Je to dáno 

tím, že otevřený úsek L má nejčastěji délku mezi 30-50 m, takže se hodnoty Y dělí čísly, která se příliš 

neliší. Index Z vykazuje kontrastnější znázornění maxim a minim než index Y. 

 

Izolátor teplického a březenského souvrství (vápnité jílovce a prachovce) se západně od toku Jizery 

vyskytuje pouze ve formě reliktů na meziříčních elevacích. Plošně velmi omezené je zastoupení 

rohateckých vrstev, které jsou vyvinuty jako silicifikované vápnité jílovce (opuky) zhruba mezi 
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Horním a Dolním Slivnem. Tvoří spolu se sedimenty teplického souvrství plošně omezený povrchový 

izolátor kolektoru jizerského souvrství. Zvodnění je vázáno na připovrchové rozpojení hornin, které je 

prakticky nevýznamné. Z minima údajů se dá usuzovat na nízkou transmisivitu. Hydrogeologické 

poměry rohateckých vrstev dokumentuje jeden hydrogeologický objekt s nízkou transmisivitou - se 

specifickou vydatností q=0,011 l/s.m, což odpovídá indexu transmisivity Y=4,03 a koeficientu 

transmisivity T=1,1.10
-5

 m
2
/s. 

 

Kolektor D  

Kolektor D je vázán na pískovce v nadloží nepropustných až polopropustných jílovců a prachovců 

teplického souvrství. Transmisivita dle analogie je nejspíš střední (Burda 1998). Vyskytuje se pouze 

v severním okolí Turnova, kde vytváří několik ostrovů, největším z nich je skalní město Drábovna. 

 

TERCIÉR 

Výlevy vulkanitů představují nevýznamný puklinový kolektor. Významnějším neovulkanickým 

prvkem oblasti jsou žíly melilititů, polzenitů a sodalititů často doprovázené zónami limonitické 

a hematitické impregnace okolních pískovců. Žíly neovulkanitů vznikly na puklinových zónách 

a zlomech, což způsobilo jejich usměrnění ve směru SV-JZ a podřadněji i SZ-JV. Tyto žíly mohou mít 

v příčném směru funkci hydraulické bariéry. Ve směru podélném po zónách rozpukání mohou naopak 

urychlit proudění podzemních vod. Nejznámějším příkladem takové bariéry je Čertova zeď, která 

omezuje vliv odvodňování důlních děl v oblasti Hamru východním směrem. 

 

KVARTÉR 

Hydrogeologicky nejvýznamnější jsou fluviální uloženiny Jizery od ústí do Labe po Malou Skálu, 

menší význam mají fluviální sedimenty na ostatním území. Transmisivita údolní nivy Jizery od ústí až 

po Turnov je vysoká až velmi vysoká (viz Tab. 4-13), v detailu ještě vyšší (velmi vysoká) je v okolí 

Mladé Boleslavi (medián Y=6,74) a jižně od Benátek n. J. (průměr Y=6,72; Z=6,04). Hydraulické 

údaje z ostatního území a ostatních toků jsou sporadické, převažují hodnoty střední velikosti 

transmisivity ve smyslu Krásného (1986). 

 

PROUDĚNÍ PODZEMNÍ VODY V RAJONU - KONFIGURACE HYDROIZOHYPS KOLEKTORU 

Kolektor C má volnou hladinu, na východním okraji HGR 4410 směrem do HGR 4430 se začíná 

rozdělovat na dva dílčí kolektory (hlubší Ca s napjatou hladinou a Cb s volnou hladinou, napjatou 

pouze v místech překrytí izolátorem teplického souvrství). Pohyb podzemní vody a její odvodnění jsou 

určovány údolím Jizery a jejích západních přítoků, odvodnění se děje převážně prostřednictvím 

kvartérních sedimentů do říční sítě, hlavní odvodnění probíhá na jihu zájmového území v prostoru 

Sojovic a Čachovic (Herčík a kol. 1987). 

Dílčí odvodnění kolektoru C zprostředkovávají časté vydatné puklinové prameny, především 

v místech, kde zlomy křižují údolí Jizery a jejích přítoků. Nejvydatnější prameny jsou Rohozecké 

prameny s celkovou vydatností 45-60 l/s (využívané pro vodovod Turnova), pseudokrasový pramen 

Bartošova Pec (15-35 l/s), pozorovaný pramen „V Loukovičkách" u Č. Dubu (kolem 10 až 20 l/s). 

Betlémský pramen v údolí Jizery v Podloučkách (3-10 l/s), částečně (odvodňuje i teplické souvrství) 
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Boží Voda u Turnova, Šlejferna, Zrcadlová Koza na sv. okraji Turnova a mnoho jiných. Drenáž 

kolektoru C probíhá v údolích Zábrdky, Mohelky, Malé Mohelky, Jizery, Rokytky, Bělé, Strenice atd. 

 

Jedním ze zásadních kritérií pro přiřazení vrtů k jednotlivým kolektorům je logika hladiny podzemní 

vody v rámci map hladiny podzemní vody a režimních měření kolísání hladin podzemních vod, 

popřípadě trendů v hladině podzemních vod. 

Základní schematická koncepce hladin podzemní vody v jednotlivých kolektorech byla pro první 

přiblížení převzata ze Syntézy české křídové pánve (Herčík a kol. 1987). Jejich průběh oficiálně 

odpovídá stavu před dvaceti pěti lety, nicméně byl sestavován z časově velmi heterogenního souboru 

dat. Tuto skutečnost dokládá grafické zobrazení rozdílů ustálených hladin podzemní vody ve vrtech 

v Geodatabázi oproti prezentovaným hydroizohypsám. Každý vrt s údajem o hladině je zařazen do 

kategorie dokumentující rozdíl jeho hladiny oproti údaji v mapě (Obr. 4-50). Převzaté hydroizohypsy, 

které je možno považovat za schematický koncept hladin, byly pro účely této zprávy převedeny do 

digitální vektorové podoby a současně upraveny o nejnovější údaje poskytnuté ČHMÚ. Tektonické 

schéma vychází z koncepce autorů Syntézy z roku 1987. 

 

 

Obr. 4-50. Schematická mapa hydroizohyps (m n. m.) kolektoru C (upraveno podle Herčíka a kol. 1987) s 

vyznačením rozdílu hladin ve vrtech z Geodatabáze 
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Transmisivita kolektoru C je střední až vysoká, což by se mělo projevovat vyrovnaným polem 

hydroizohyps. Při zpracování hydrogeologické syntézy v roce 1987 nebyly identifikovány zavěšené - 

oddělené kolektory v horním povodí Malé Mohelky, Čtveřínského potoka a na dalších místech v HGR 

4410. To vedlo na části území rajonu k nesprávné interpretaci hydroizohyps. 

Hladiny podzemních vod ze zavěšeného kolektoru je nanejvýš vhodné rozlišit od hladin „hlavního“ 

kolektoru C. Spojením hladin obou kolektorů by docházelo k vytváření vysokých spádů, které by v 

případě jedné modelové vrstvy „nutily“ v numerických simulacích uvažovat velmi nízkou hodnotu 

hydraulické vodivosti mezi hladinami ze zavěšeného kolektoru a hlavního kolektoru. 

Při konstrukci hydroizohyps kolektoru C je proro potřebné zavěšený kolektor oddělit. V opačném 

případě vzniknou v mapě hydroizohyps enormní hydraulické spády, které nelze uvést do vztahu s 

infiltrací srážek a filtračními parametry. V povodí Malé Mohelky dosahuje rozdíl mezi hladinou 

zavěšeného kolektoru C a „hlavního" kolektoru C 70 m, v povodí Čtveřínského potoka 40 m. Dílčí 

kolektory C tvořené sekvencemi TUR3 a TUR4 mají v blízkosti drenážní báze u Jizery odlišné úrovně 

hladin, které se liší o 5 – 7 m. Piezometrické údaje z dílčího kolektoru v TUR3 zde nelze spojovat s 

údaji o volné hladině v dílčím kolektoru v TUR4. 

Zavěšené kolektory v HGR 4410 značně komplikují správnou interpretaci hydroizohyps. Vzhledem 

k tomu, že často dochází k propojení zavěšeného kolektoru s kolektorem „hlavním", je hladina ve vrtu 

s propojenými kolektory výše, než v okolních nepropojených vrtech „hlavního" kolektoru. V mnoha 

případech, kde jsou rozdíly hladin v obou kolektorech menší, není ani známo, že k propojení došlo. 

 

 

Obr. 4-51. Dvě interpretace hydroizohyps kolektoru C v HGR 4410 (Herčík 2012) 

 

Vzhledem k nejistotám o propojení dílčích kolektorů resp. o jeho míře je nutné průběh hladin 

generalizovat - vyhlazovat, a nesnažit se akceptovat úroveň hladiny v každém vrtu. To platí také proto, 
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že není známo, do jaké míry je hladina před čerpací zkouškou ustálená. Naopak tzv. ustálené hladiny 

jsou často ovlivněny nedostatečným vyčištěním vrtu. 

 

Kolektor D 

Má volnou hladinu. Pohyb a odvodnění jsou určovány úrovní výchozů podložního izolátoru a erozních 

bází říční sítě. Napájí se výhradně infiltrací srážek v celé ploše výskytu kolektoru D. Odvodňuje se na 

bázi pískovců převážně prostřednictvím velkého množství často vydatných vrstevních a puklinových 

pramenů. Není vhodný k soustředěným odběrům pomocí vrtů, úspěšné je jímání prostřednictvím 

pramenních jímek. V oblasti vysoko položených ker jsou vrstevní prameny (převážně na j. svahu) 

většinou zachyceny a vodárensky využity pro samospádové vodovody, např. prameny odvodňující 

skalní města Drábovna, u Bukoviny a další. Mnohé prameny jsou pěkně upravené pro veřejný odběr 

a představují turistickou a kulturní pozoruhodnost - studánky pod Bukovinou, Šírkúv pramen aj. na 

okraji skalního města Drábovna a mnoho dalších. Prameny odvodňující skalní město Drábovna jsou 

zachyceny a vodárensky využity pro zásobování vodovodu města Turnova. Jedná se o pramenní jímky 

(Nouzový pramen, Na bahnách, U kamenného žlábku, U dřevěného žlábku, Šírkův pramen) o celkové 

vydatnosti asi 8,5 l/s svedené do sběrné studny, které zachycují sestupné vrstevní prameny na kontaktu 

kvádrových pískovců teplického souvrství (kolektor D) s podložními slínovci. Vzhledem ke sklonu 

vrstev k JJZ až JZ je většina pramenních vývěrů situována vysoko nad údolím Vazoveckého potoka na 

j. a z. úbočí skalního města Drábovna. 

 

PSEUDOKRASOVÝ, RESP. KRASOVÝ SYSTÉM 

Samostatný režim v kolektoru C je předpokládán v údolí Vazoveckého potoka, kde je uzavřený oběh 

podzemních vod s odvodněním prostřednictvím velmi vydatných pramenů. Na údolí Vazoveckého 

potoka je vázán Ondříkovický pseudokrasový systém několika ponorů v závrtech a poloslepých 

údolích a několika souvisejících vývěrů, vyvinutý v masivních vápnitých pískovcích až vápencích 

jizerského souvrství. Systém je dotován vodou v několika ponorech – u Podhorčí, Roudného, 

Ondříkovic a osady Borek a také vsakováním malé části vody z Vazoveckého potoka a infiltrací 

atmosférických srážek. (Bruthans 2001). Na odvodnění se podílí vývěrová jeskyně Bartošova pec a 

dále puklinové prameny zachycené pro pivovar v Malém Rohozci (6–8 l/s), pramen Bezednice při ústí 

Vazoveckého potoka do údolí Jizery (5–6 l/s), Rohozecké prameny v Dolánkách zachycené pro 

vodovod města Turnov (45–60 l/s). Ponory povrchových toků, které jsou součástí krasového systému 

Vazoveckého potoka, se však na dotaci těchto velmi vydatných pramenů podílejí pouze částečně.  

V oblasti provedl řadu stopovacích zkoušek L. Žitný v 60. letech 20. století a to jak v povodí 

Bartošovy pece, tak i v okolí Hrubého Rohozce. Tyto i další zkoušky a citace původních prací viz 

Bruthans et al. (2006). Novější stopovací zkoušky jsou shrnuty v práci Bruthans, Mikuš et al. (2011). 

Maximální rychlosti proudění z celkem 11 úspěšných stopovacích zkoušek se pohybují mezi 0,3 a 17 

km/den (medián 5 km/den). Hydrogeologií oblasti se zabýval Macák (1956), Hynie a zejména Žitný 

a kol. (1964a, b, 1965), který v oblasti provedl řadu stopovacích zkoušek. Mimo stopovacích zkoušek 

v okolí Bartošovy pece byla stopovačem potvrzena souvislost mezi závrtem j. od pivovaru v Malém 

Rohozci a některými prameny na pravém břehu Jizery pod zámkem v Hrubém Rohozci (Žitný, 1964a). 

Další stopovací zkouška ukázala, že za zvýšených vodních stavů může voda z Vazoveckého potoka 

vnikat do podzemí a proudit směrem k pramenům pod Hrubým Rohozcem (Žitný, 1965). 
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Obr. 4-52. Schematizovaný hydrogeologický řez v prostoru Bartošovy pece a okolí (Bruthans, Mikuš et al. 2011) 

 

Geologie a hydrogeologie Bartošovy pece a okolí  

(podrobnější popis dle Bruthanse, Zemana, Vysoké /2006/ a Bruthanse, Mikuše et al. /2011). 

Jeskyně Bartošova pec a další popisované jevy se nachází severně od Turnova v údolí Vazoveckého 

potoka. Zájmové území je tvořeno k jihu se mírně uklánějící plošinou, která je přehloubena několik 

desítek metrů hlubokými kaňonovitými údolími Vazoveckého potoka a jeho přítoků. Povrch plošiny 

zhruba odpovídá šikmo ukloněné svrchní hranici jizerského souvrství. Nad tuto plošinu se místy 

vypínají denudační relikty kvádrových pískovců teplického souvrství (Drábovna).  

Jizerské souvrství je budováno přes 100 m mocným sledem křemitých vápenců a vápnitých pískovců. 

Směrem do nadloží dochází k postupnému narůstání písčité složky na úkor prachovité (Petrů, 1978). 

Asi 20-50 m pod svrchní hranicí jizerského souvrství se nachází polohy velmi odolných masivních 

vápenců a jemnozrnných pískovců, které vystupují v údolí Vazoveckého potoka i jeho pravobřežního 

přítoku od Kaškovic a tvoří skalní stupně s kaskádami a vodopády. V těchto horninách se nachází 

i Bartošova pec a pravděpodobně i další významné prameny Vazoveckého údolí a okolí (prameny pod 

zámkem v Hrubém Rohozci, Bezednice, atd.). Silně propustné polohy však zasahují nejméně do 

hloubek 70 m pod svrchní hranici jizerského souvrství, jak je zřejmé z geofyziky a čerpacích zkoušek 

na vrtu J2 (Petrů, 1978). Obsah karbonátu hornin jizerského souvrství v okolí Bartošovy pece kolísá 

u nezvětralých vzorků mezi 15 až 80 %, u zvětralých, drobících se vzorků dosahuje pouze 5%. 

V nadloží jizerského souvrství se nachází okolo 10 m mocné souvrství nepropustných vápnitých jílů 

tvořících nadložní izolátor. Na ně nasedají denudační relikty kvádrových pískovců teplického 

souvrství, které jsou dobře propustné a tvoří kolektor D s hladinou vody vysoko nad hladinou 

v podložním jizerském souvrství kolektoru C. Toky z pramenů drénujících kvádrové pískovce se proto 

často po dosažení podložního jizerského souvrství ztrácí v ponorech (Obr. 4-52, Obr. 4-55). 

V oblasti ohraničené obcemi Hrubý Rohozec, Jenišovice, Frýdštejn, Malá Skála, Dolánky se nachází 

závrty, ponory, poloslepá údolí a dvě jeskyně protékané podzemními toky s prozkoumanou délkou až 

225 m a průtokem za maxima přesahujícím 100 l/s. Ponory a závrty se nachází v místech, kde voda 

z teplického souvrství (výrazně nenasycená vzhledem k CaCO3), nebo povrchová voda akumulovaná 

na mocnějších spraších se dostává do kontaktu s horninami jizerského souvrství obsahujícího až 80% 

karbonátu. Tyto jevy jsou s vysokou pravděpodobností krasové, jak naznačuje přítomnost poloh 

s vysokým obsahem CaCO3 a pozice ponorů v místech, kde se nenasycená voda dostává do kontaktu 

s horninou obsahující CaCO3. Ve vstupních částech nejvýznamnějšího kanálu, jeskyně Bartošovy 
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pece, byly však novějšími výzkumy v 8 vzorcích horniny z hloubek 0-20 cm pod povrchem skalní 

stěny kanálu zjištěny obsahy CaCO3 pouze 0,2-16 % (průměr 10%) v úrovni 0-0,8 m nad tokem. Nelze 

proto vyloučit ani možnost, že rozšiřování kanálu probíhá v polohách málo zpevněných kaolinických 

pískovců. Vstupní část jeskyně Bartošovy pece, kde byly vzorky odebrány, je uměle rozšířená 

a zárodečný kanál může být situován až 2 m pod současnou úrovní sedimentů. Průzkum ve vnitřní 

části jeskyně, který by umožnil určit jednoznačně procesy vzniku, zatím není možný bez účasti 

speleopotápěčů.  

Vývěrová jeskyně Bartošova pec 

Vchod se nachází se 300 m jz. od obce Roudný, ve dně cca 40 m hlubokého kaňonovitého zářezu 

pravobřežního přítoku Vazoveckého potoka. Jeskyně zasahuje pod plošinu mezi kaňonem a obcí 

Ondříkovice. 

Jeskyně je vyvinuta podle křížení vrstevních ploch a puklin. Na rozdíl od vrstevních ploch se pukliny 

uplatňují v jeskyni pouze skrytě (predisponují rovné úseky chodeb), ve stropech chodeb nebyly 

pozorovány ani drobné pukliny. Pro prostory nepostižené řícením je typický poměrně malý příčný 

profil (do 1 m
2
), který se s výjimkou úseků druhotně rozšířených řícením mění jen málo. To je 

obvyklý rys pro jeskyně vázané na soustředěné ponory (Klimchuk a kol. 2000). Jedná se o ideální 

horizontální jeskyni, (sensu Ford a Ewers, 1978), sifony zabírají pouze nepatrnou část jeskyně a jejich 

maximální hloubka je menší než 2 m. Při hodnocení těchto částí jeskyně je nutné si uvědomit, že před 

vybudováním rybníčku pod jeskyní se vývěr vod z jeskyně nacházel pravděpodobně o 2 m níže, než 

v současnosti. Jeskyně je proto zanesena sedimenty o mocnosti min 1-2 m, (v jeskyni nebylo nikde 

zastiženo průkazné skalní dno).  Stropní část jeskyně je většinou půlkruhovitě vyklenutá, směrem do 

boků vybíhají do mezivrstevních ploch zužující se výklenky. Z některých fotografií a indicií se však 

přístupné jeskyní prostory jeví spíše jako výsledek parageneze (dovrchního vzniku jeskyně). Původní 

protokanál se zřejmě nacházel níže a prostory jsou v současnosti vyplněny sedimenty. Krátké spojky 

ssz-jjv mají obvykle menší příčný profil než chodby založené na puklinách druhého směru a jejich 

stěny jsou často rozčleněny drobnými freatickými kapsami a kulisami. Malá slepá zakončení rovných 

úseků chodeb vznikla zřejmě vtlačováním vod za povodní do puklin. Všechny větší prostory jsou 

druhotně rozšířeny řícením. Skutečnost, že jeskyně vznikla korozním rozšířením původně nepatrně 

malých puklin a vrstevních spár jasně ukazuje, že se jedná o krasový a nikoli pseudokrasový jev. Za 

krasový proces je v současnosti považováno většinou zahraničních autorů i krasovění křemenců, kde 

se odnos nerozpustného rezidua odehrává v mnohem větším měřítku (Klimchuk a kol., 2000). Další 

skutečností, svědčící pro převažující vliv krasovění při vzniku jeskyně je skutečnost, že stěny jsou 

obvykle nezvětralé, tj. většinou chybí zvětralinová zóna mezi nezvětralým vápencem a stěnou jeskyně. 

Jeskynní systém je pravděpodobně vůbec nejrozvinutějším podzemním krasovým jevem v Čechách, 

protože se jedná o jediný případ jeskynního systému, na který je vázán vznik slepých a poloslepých 

údolí. Jeskyně je zřejmě kvartérního stáří, je vázána svým vznikem na kaňonovité zahloubení 

Vazoveckého potoka a jeho přítoků. 

Vzhledem k tomu, že jeskyně sleduje zejména vrstevní plochy, které jsou uloženy téměř 

subhorizontálně a zejména vzhledem k poměrně hrubým frakcím transportovaným skrz jeskynní 

systém lze očekávat, že ani v dalších částech jeskynního systému mezi ponorem Podhorčí 

a Bartošovou pecí se nebudou nacházet hlubší sifony. Zcela jiný charakter však může mít vlastní 

přítok vody, který do tohoto systému vstupuje.  

Vydatnost Bartošovy pece podle měření ČHMÚ (1964-99) kolísá mezi 5 a 92 l/s. Skutečná maximální 

vydatnost je však ještě vyšší, neboť při vysokých průtocích nedostačoval měrný profil. Také 

minimální vydatnost je zřejmě podceněná, nicméně je pravděpodobné, že v minimech vydatnost klesá 

pod 10 l/s. Průměrná vydatnost dosahuje 28 l/s. Při průměrném specifickém podzemním odtoku 5-7 
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l/s/km
2
 ze zájmové oblasti (Krásný a kol. 1981) vychází povodí Bartošovy pece na 4 až 5,5 km

2
. 

Povrchová povodí jednotlivých ponorů tvoří jen 20-30 % plochy celého povodí. Naprostá většina vody 

se infiltruje ze srážek přes půdní pokryv, soustředěné přítoky z ponorů se objevují jen po táních 

a výraznějších srážkách a i pak tvoří jen malý podíl vydatnosti pramene (s výjimkou extrémních 

srážkových událostí). Nelze vyloučit ani vcezování malé části vody z Vazoveckého potoka nebo z toku 

od Kaškovic do horninového prostředí a dotaci Bartošovy pece. Povodí pramene Bartošova pec zřejmě 

zahrnuje území ohraničené na východě údolím Vazoveckého potoka, na severu ukončením jizerského 

souvrství u Frýdštejna a na západě velmi zhruba obcí Jenišovice. Zajímavostí je citace tvrzení 

Hynieho in Kamberský a Žitný (1961), který uvádí, že „znečišťování Bartošovy pece je patrně 

způsobováno odpadem ze skláren ve Frýdštějně“. Průměrná teplota vody dosahuje 8,9 
o
C. Po srážkách 

dochází k zakalování pramene mléčným zákalem (místní obyvatelé, ústní sdělení). Jedná se zřejmě 

o zvířený jemný písek. Při extrémních průtocích dochází k transportu štěrčíků.  

V případě Podhorčí bilance NaCl ukázala, že všechna voda z ponoru proudí do Bartošovy pece. 

Naopak z celkového množství NO2 injektovaného Žitným (1964b) do závrtu u Roudného vyteklo 

z Bartošovy pece pouze 10-40 %.  Zbylých 60-90 % stopovače mohlo být rozloženo nebo zachyceno 

během proudění, nelze však vyloučit ani možnost proudění části vod do pramenů pod Hrubým 

Rohozcem.  V nich byla vyšší koncentrace NO2 během stopovací zkoušky zjištěna, pouze však při 

jediném odběru (Žitný, 1964b). V lednu 2001 byl při tání a aktivitě ponoru opakován stopovací pokus 

v Podhorčí  a ve spolupráci s potápěči byl pro srovnání proveden i stopovací pokus ve známých 

prostorách Bartošovy pece. Výsledky stopovacích zkoušek ukázaly, že tok propadající se v Podhorčí 

proudí po značnou část cesty podzemím samostatně. Za suchých období je tato cesta protékána pouze 

nepatrným množstvím vody, pouze pomalu postupující zatopenými úseky chodeb. Naopak po 

extrémních srážkách, kdy se v Podhorčí propadá tok o několika desítkách l/s může doba proudění mezi 

ponorem a Bartošovou pecí trvat pouhých několik hodin i méně. 

 

  

Obr. 4-53. Bartošova pec (foto:Miroslav Rejha 2012) a Obr. 4-54. Bezednice -vývěr ze dna víří písek (foto: Jiří 

Burda 1998) 

 

Ondříkovické slepé údolíčko  

Jedná se o 150 m dlouhý zářez do okolní  mírně ukloněné plošiny 170 m jz. od obce Ondříkovice. 

Nevýrazná sníženina postupně přechází až do 4 m hlubokého zářezu se strmými svahy. Na spodním 

konci je zářez zakončen závěrovou stěnou, bez jakéhokoli dalšího pokračování. Údolíčko je vyvinuto 

v nejvyšších polohách jizerského souvrství. V současnosti je údolíčko protékáno do vzdálenosti 100 m 

před závěrovou stěnu, kde se voda ztrácí do ponorů, dále je údolíčko již suché. Tok přitékající do 
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údolíčka je stálý, s průtokem okolo 0,5 až 1 l/s. Tok je dotován vodou z pramenů odvodňujících 

nadložní kolektor D kvádrových pískovců v obci Ondříkovice. Prameny jsou z části zachyceny do 

skupinového vodovodu pro okolní obce a je proto pravděpodobné, že při původní vodnosti mohl tok 

zasahovat až na konec údolíčka pod závěrovou stěnu (1,7 l/s uvádí Macák 1956). Plocha povrchového 

povodí slepého údolíčka je zcela minimální (0,03 km
2
), proto se v tomto údolíčku neuplatňuje vliv 

přívalových srážek. Stopovací zkoušku provedl Žitný a kol. (1964b) z ponoru pod závěrovou stěnou. 

Sledována byla Bartošova pec a nejvyšší a nejnižší jímka Pivovarských pramenů. Stopovač nebyl 

během desetidenní stopovací zkoušky indikován v žádném z objektů.  Díky velmi malé vzdálenosti 

k Pivovarským pramenům nelze vyloučit, že stopovač mohl uniknout již před začátkem sledování 

(Žitný, ústní sdělení). Jinou eventualitou je proudění do pramene cca 0,5 km J od Ondříkovic, který 

sledován nebyl, případně proudění do Bezednice, či Rohozeckých pramenů.  

Poloslepé údolí Podhorčí 

Nachází se 0,5 km sz. od Ondříkovic. Původní, poměrně strmé boční údolí bylo ve své svrchní části 

přehloubeno  rýhou se strmými svahy o délce mnoha set metrů. Rýha je zakončena cca 6 m vysokou 

závěrovou stěnou, před níž se nachází několik ponorů. Po většinu času je údolí suché, jen po táních 

sněhu a výrazných srážkách je protékáno periodickým tokem o průtoku 0,X-X0 l/s, který se ztrácí 

v ponorech pod závěrovou stěnou, aniž by výrazně zaplavoval dno rýhy. Během posledních několika 

desítek let došlo pouze jednou k přelití závěrové stěny (místní obyvatelé, ústní sdělení). Povodí slepé 

části údolíčka dosahuje 0,28 km
2
, je tvořeno denudačními relikty kvádrových pískovců kolektoru D 

a podložních nepropustných vápnitých jílů. Podle výsledků stopovacích zkoušek je zřejmé, že voda 

z údolíčka odtéká do Bartošovy pece (Žitný 1964b).  

Závrt s ponorem pod Roudným 

Nachází se 200 m jz. od okraje obce Roudný. Závrt leží ve dně mělkého údolí, vedoucího od kóty 

486,3 j. od Frýdštejna. Závrt s několika hltači je zahlouben do hlín vyplňujících dno údolí. Maximální 

hloubka dosahuje okolo 3 m pod dno údolí. Celkový objem činí okolo 50 m
3
. Podle sdělení místních 

obyvatel hltá závrt všechnu vodu tekoucí hlavním údolím (povodí 0,9 km
2
) po extrémních srážkách 

a táních sněhu (X0 l/s?). Za obvyklých podmínek je závrt suchý, nicméně 100 m sv. od závrtu se 

nachází ústí dešťové drenáže a kanalizace z Roudného a vody z ní se vsahují obvykle nedaleko před 

závrtem do náplavů. Voda ze závrtu proudí do Bartošovy pece (Žitný 1964b). 

Cca 0,5 km pod závrtem pod Roudným se nachází ve dně údolí další závrt. Jedná se cca o 2 m hluboký 

řícený závrt s průměrem 2 m. Podle sdělení místních obyvatel se na poli nad Bartošovou pecí objevily 

v minulosti náhlé propady. Vznik závrtů byl údajně pozorován i v okolí obce Kaškovice. 

Závrty u osady Mokřiny  

Jedná se o 4 závrty popsané Balatkou a Sládkem (1975). Největší ze závrtů má půdorys 28x14 m. 

Podle topografické mapy 1 : 10 000 (list 03-32-13) by se měl drobný tok tekoucí od osady Mokřiny 

ponářet cca 200 m z. od závrtů. 

Propadání a jeskyňka Šálení smyslů u osady Borek 

Propadání se nachází v lese v těsné blízkosti severního okraje osady Borek. Propadání je tvořeno 

závrtem o půdorysu 20x10, ležícím v těsné blízkosti strmého srázu Vazoveckého údolí. Dno je 

rozčleněno třemi nevýraznými závrty. Do údolíčka přitéká drobný tok (0,3 l/s) od zachyceného 

Šírkova pramene. Tok se v současné době ztrácí již v začátku údolí v ústí drobné subhorizontální 

jeskyně. Existence jeskyně i celého propadání unikla zřejmě pozornosti agentů České speleologické 

společnosti, je však známa místním obyvatelům. Existence jeskyně ukazuje na skutečnost, že 

krasovění je vázáno i na nejvyšší části jizerského souvrství. Vydatnost pramene před jeho zachycením 



Rebilance zásob podzemních vod                                                          ID EIS 10051606-SFŽP 

79 

pro vodovod byla zřejmě výrazně větší (Macák 1956 uvádí 1,3 l/s). V blízkosti se nachází ještě 

několik dalších závrtů, zčásti zasypaných odpadky. V poli J od Borku se nachází propad, který vznikl 

přibližně v roce 2010 (dle místních obyvatelů) 

 

 

Obr. 4-55. Ponor do jeskyně Šálení smyslů u Borku (nad Turnovem) 

(foto: Iva Kůrková) 

 

Rozsedlinové ponory pod Drábovnou  

Pod Drábovnou se na dvou místech nachází zbytky dnes již nefunkčních ponorů. Jejich zánik je 

pravděpodobně spojen se svedením vody z pramenů z kvádrových pískovců do vodovodu. 

První skupinou jsou dvě protáhlé rovnoběžné trhlinovité deprese, nacházející se na hraně menšího 

údolíčka vedoucího z Drábovny do Vazoveckého údolí. Severnější z depresí má šířku 0,5 až 1 m, 

hloubku 3 m se svislými stěnami, tvořenými horninami jizerského souvrství, dno je zasuceno. Jedná se 

zřejmě o výsledek gravitačního odsedání bloků. Trhlina s původně rovnoběžnými stěnami je nicméně 

výrazně rozšířena korozí. K depresi vede suché přívodní koryto. Do určité míry obdobný jev se 

nachází i ve svahu Vazoveckého údolí pod zachyceným pramenem „Dřevěný žlábek“. Strmá rokle 

původně odvádějící vody z pramene končí vysutě vysoko ve srázu Vazoveckého údolí. Voda se 

v tomto místě původně ztrácela do otevřených trhlin v blocích rozvolněných svahovými pohyby. 

V širší oblasti mezi Frýdštejnem a Turnovem se nachází několik dalších závrtů a ponorů (viz např. 

Žitný, 1964a). 
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4.4. HYDROCHEMIE 

PŘEHLED CHEMICKÉHO SLOŽENÍ PODZEMNÍ VODY DLE ARCHIVNÍCH MATERIÁLŮ 

Krystalinikum 

Chemismus podzemní vody v připovrchové zóně je typický nízkou mineralizací, velmi proměnlivou 

kvalitou, vody jsou kyselé, měkké s velmi častými vyššími obsahy SO4. Chemický typ (dle 20 mval%) 

v oklí HGR 4410 je proměnlivý: Ca-HCO3, Ca-HCO3SO4, CaMg-SO4HCO3, CaNaMg-SO4HCO3. 

V hlubší puklinové zóně převažuje chemický typ Ca-HCO3, slabě kyselé až neutrální reakce, 

podzemní voda je velmi měkká s nízkou mineralizací. 

Permokarbon (v okolí výchozů na lužickém zlomu) 

Podzemní voda v permských vulkanitech má chemický typ CaMg-HCO3, CaNa-HCO3, a celkovou 

mineralizaci 0,2-0,55 g/l. Prameny mají obvykle nižší mineralizaci než vrty. 

Kolektor A 

V oblasti infiltrace srážek podél Lužického zlomu vznikají podzemní vody s velmi nízkou 

mineralizaci 0,1 g/l typu Ca-HCO3, CaMg-HCO3SO4. Ve směru proudění k J vzrůstají obsahy HCO3, 

Ca, Na. Celková mineralizace je na severu zájmového území pod 0,2 g/l.  

Izolátor C/B (bělohorské souvrství) 

V oblasti výchozů a poblíž výchozů má chemický typ Ca-HCO3, CaMg-HCO3SO4, s celkovou 

mineralizaci 0,36-0,50 g/l. Prameny mají celkovou mineralizaci 0,47-0,59 g/l, chemický typ Ca(Mg)-

HCO3, Ca-HCO3(SO4). 

Kolektor C 

V oblasti s volnou hladinou vznikají infiltrací srážek podzemní vody typu Ca-HCO3 s mineralizací 

kolem 0,2-0,4 g/l na severu území rajonu. Ve směru proudění k JV k Jizeře v oblasti odvodnění 

vzrůstá celková mineralizace na 0,4-0,5 g/l na většině území, na J okolo Jizery kolem 0,5 g/l a pod Kt 

vzrůstá mineralizace na 0,53-0,8 g/l. V podloží teplického souvrství má podzemní voda z kolektoru C 

vyšší mineralizací a vyšší obsahy Na, než na výchozech. 

Zvýšené hodnoty dusičnanů jsou v okolí Turnova a Mladé Boleslavi, pocházejí tedy pravděpodobně ze 

znečištění z těchto měst. U Turnova jsou také zvýšené koncentrace síranů. Sírany jsou zvýšené 

i v jižní části rajonu, což může souviset s oblastí vysoké mineralizace v rajonu 4430.  

Tato charakteristika kolektoru na základě chemických typů se shoduje s výsledky hydrogeologické 

syntézy z roku 1987 s tím rozdílem, že v Syntéze (Herčík a kol. 1987) je jako hlavní chemický typ 

v okolí Jizery uveden CaMg-HCO3SO4 a maximální hodnoty celkové mineralizace 0,6 g/l.  

Prameny v kolektoru C mají střední mineralizaci, převážně 0,4-0,5 g/l. O něco vyšší mineralizaci 0,5-

0,75 g/l mají Rohozecké prameny. Chemický typ je převážně Ca-HCO3SO4, obsahy NO3 značně 

kolísají, často dosahovaly hodnot až kolem 40 mg/l (Rohozecké prameny měly 30-50 mg/l NO3, 

Bartošova Pec kolem 20 mg/l NO3).  

Spíše výjimečně některé prameny vyvěrající z kolektoru C mají nižší celkovou mineralizaci 0,2-0,3 g/l 

a nepřítomnost NO3.  

Podzemní voda na počátku (pseudo)krasového systému ze studánky v Ondříkovicích (která však 

patrně však pochází z nadložního kolektoru D) má mineralizaci 0,24 g/l a chemický typ Ca-HCO3SO4, 

vsakuje se do (pseudo)krasového systému a vyvěrá mj. v Bartošově Peci. Ve struktuře Vazoveckého 
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údolí se projevuje vzrůst mineralizace ve směru k hlavnímu odvodnění do Jizery - od Bartošovy Pece 

s mineralizaci 0,47 g/l po Bezednici a Rohozecké prameny s mineralizaci 0,56-0,7 g/l a chemickým 

typem Ca-HCO3SO4. Povrchová voda pod Bartošovou Pecí se od podzemní vody liší nižší 

mineralizaci 0,36 g/l a chemickým typem Ca-HCO3 s nízkými obsahy NO3. 

U pramene V Loukovičkách vzrostla mineralizace od 60. do 80. let 20. stol. o 0,15 g/l (0,32 g/l 

r. 1964; 0,47 g/l r. 1988) především zásluhou vzrůstu obsahu Ca a NO3 (z 10 na 24-28 mg/l).  

V nejjižnější části rajonu 4410 je průměrná hodnota celkové mineralizace podzemní vody kolektoru C 

0,63 g/l a typu HCO3, se zvýšenými obsahy Mg, Fe a NH4. 

Zásadní rozdíl lze zjistit v chemismu vody v kolektoru D a v kolektoru C. Podle chemismu se pozná 

původ vody buď z kolektoru D (celková mineralizace kolem 0,1 g/l, nízké obsahy HCO3) nebo 

z kolektoru C (celková mineralizace kolem 0,5 g/l, vždy HCO3 typ). 

Kolektor D 

Typická je nízká mineralizace 0,1-0,15 g/l s chemickým typem Ca-HCO3SO4. Prameny mají velmi 

nízkou mineralizaci 0,07-0,11 g/l, chemický typ CaMg-SO4, pro pitné účely nedostatečné obsahy 

HCO3 a Ca+Mg, příznivé jsou nízké obsahy NO3. 

Kvartér 

Podzemní voda holocenních fluviálních sedimentů patří do skupiny bikarbonátových a v menší části 

sulfátových vod, zastoupených typem Ca-HCO3 a Ca-SO4. Chemismus podzemní vody fluviálních 

sedimentů v okolí Turnova má chemický typ převážně Ca-HCO3, s mineralizací 0,16-0,89 g/l, 

nejčastěji 0,4-0,6 g/l, typické byly zvýšené obsahy NO3, NH4, Fe, Mn. Medián celkové mineralizace 

podzemní vody v kvartéru Jizery v prostoru Mnichovo Hradiště - Mladá Boleslav dosahuje 0,44 g/l. 

V okolí Benátek a jižněji průměrná hodnota celkové mineralizace dosahuje 0,6 g/l. 

 

SOUHRNNÝ STATISTICKÝ PŘEHLED CHEMICKÉHO SLOŽENÍ PODZEMNÍ VODY 

V KOLEKTORU C V HGR 4410 

 

Tab. 4-14. Počet chemických analýz použitý na území HGR 4410 

počet chem. analýz v GD bázi  492 

znečištění 45 

nepoužitelné analýzy  54 

„kolektor“ upravitelnost chemismus 

tok 9 9 

mělké vrty (<10 m) 18 10 

Q (kvartér) 70 57 

IZ (křídové izolátory) 2 2 

PPZ (přípovrchová zóna) 151 121 

D 2 2 

C vše 235 186 

C prameny 27 27 

A 55 48 

krystalinikum, permokarbon 2 2 

celkem 393 316 
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V Tab. 4-16 jsou uvedeny průměrné, minimální a maximální hodnoty koncentrací jednotlivých prvků 

v mg/l, na Obr. 4-56 je histogram rozdělení hodnot celkové mineralizace pro vrty a prameny kolektor 

C. 

 

Tab. 4-15. Četnosti chemických typů a facií kolektoru C z vrtů v HGR 4410 

 

 

 

 

 

 

Tab. 4-16. Základní statistické údaje o koncentracích chemických složek v podzemní vodě kolektoru C 

 

Min 

(mg/l) 

Max 

(mg/l) 

Průměr 

(mg/l) 

Smodch 

(mg/l) 

Modus 

(mg/l) 

Medián 

(mg/l) 

Na 1.2 96 6.3 8.4 2.5 4.8 

K 0 13 2.0 2.0 0 1.6 

Ca 14 205.2 96.7 27.2 94.2 94.2 

Mg 0.3 37.1 7.0 6.6 7.3 4.9 

Fe <0.5 5.00 0.26 0.54 0.05 0.10 

Mn <0.2 2.30 0.03 0.18 0.00 0.00 

Li <0.02 0.32 0.01 0.03 0.00 0.00 

Sr 0.00 1.20 0.02 0.13 0.00 0.00 

Ba <0.02 0.10 0.00 0.01 0.00 0.00 

NH4 <0.05 1.50 0.10 0.20 0.00 0.03 

Cl 0.7 69.1 13.6 11.1 10.6 10.6 

Br 0.00 0.13 0.00 0.01 0.00 0.00 

I <0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

HCO3 27.5 439.2 258.2 63.3 286.8 258.71 

SO4 5.3 209.04 44.3 36.6 14.4 34.145 

NO3 <2 50 11.2 11.0 0 8.5 

Si 0 7.8 1.7 2.0 0 0 

Smodch – směrodatná odchylka 

 

Zvyšování celkové mineralizace (viz Obr. 4-59) odpovídá předpokládanému směru proudění (viz 

kapitola 5 Koncepční model a kapitola 6.2 Hydraulický model proudění). V závislosti na zvyšující se 

celkové mineralizaci se zvyšují koncentrace všech jednotlivých složek. Jejich vzájemné poměry se ale 

liší. Snižuje se podíl Ca a HCO3, zvyšují se relativní koncentrace zejména Cl a SO4, další složky (Na, 

Fe, Mn a NO3) nejeví žádnou výraznou závislost. Hodnota pH se pohybuje mezi 6,5 a 7,6.  

 

chemický typ 35 mval% četnost molární subfacie četnost 

Ca-HCO3 182 Ca-HCO3-SO4 121 

Ca-HCO3SO4 2 HCO3-Ca-Mg 37 

CaNa-HCO3SO4 1 Ca-HCO3-Mg 16 

  
Ca-HCO3-Cl 5 

  
HCO3-Ca-SO4 3 

  
Ca-HCO3-NO3 3 
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Obr. 4-56. histogram hodnot celkové mineralizace ve vrtech a pramenech kolektoru C 

 

Rozdíly mezi podzemními vodami kolektorů A, C, kvartéru a povrchovými a srážkovými vodami jsou 

dobře patrné na piperově diagramu na Obr. 4-57. Rozdíl mezi vrty a prameny kolektoru C je 

minimální - v pramenech jsou nižší koncentrace Mg a Ca – podle poměru kationtů se více podobají 

povrchovým vodám. Relativní obsahy aniontů se ale více podobají vrtům – větší podíl SO4 a Cl. 

V kvartérních vrtech se objevují vyšší obsahy Mg, Ca, SO4 a Cl. Úplně jiným směrem se vyvíjí 

chemismus kolektoru A, kde se snižuje obsah Mg, SO4, Ca a HCO3 a zvyšuje se podíl alkálií 

a chloridů. 
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Obr. 4-57. Piperův diagram ukazuje rozdíly v chemickém složení srážkové, povrchové a podzemní vody ve vrtech 

a pramenech z kolektorů A a C a kvartéru (Q). 

 

MAPY HYDROCHEMICKÝCH TYPŮ 

Pro potřeby regionálního hodnocení bilancovaných hydrogeologických rajonů, případně oblastí byly 

jako vstupní informace využity existující výsledky chemických analýz převážně z jednorázových 

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

z pramenů a  nových vrtů provedených v rámci projektu Rebilance zásob podzemních vod za období 

2013 a 2015. Mapy byly konstruovány na základě hydrochemického typu, který vyjadřuje kationty 

a anionty přesahující 35 mval%. Hranice 35 mval% byla zvolena pro jednoduchost chemického typu, 

který obsahuje jeden, nanejvýš pak dva kationty a anionty. Nižší hranice (např. 20 mval%) by pro 

zobrazení na mapě byla složitá a nepřehledná. Navíc hranice 35 mval% nejlépe odpovídá Alekinovu 

typu, který byl použit k hodnocení chemismu na starších mapách 1 : 200 000 vydávaných Ústředním 

ústavem geologickým v 80. letech 20. století. 

V rámci projektu byl ke všem vrtům dostupným z databáze projektu a obsahujícím chemickou analýzu 

podzemní vody, byl přiřazen reprezentující hydrogeologický kolektor (či izolátor) V rajonech základní 

vrstvy došlo k vyřazení vrtů s hloubkou menší než 10 m, analýz s analytickou chybou větší než 10 % 
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aanalýz s chybějící analýzou některé z makrosložek (mimo K a NO3). Z hodnocení chemismu 

podzemních vod v bilancovaných rajonech byly vyřazeny všechny analýzy starší roku 1960. 

 

Tab. 4-17. Počet chemických analýz použitý ke konstrukci hydrochemických map a map upravitelnosti na 

území HGR 4410 

Kolektor celkový počet analýz v databázi 
použité analýzy 

upravitelnost chemický typ 

C 250 235 186 

D 2 2 2 

Připovrchová zóna 152 152  

Indikace znečištění 45 45  

 

Lokalizace analýz z rajonu 4410 (i rajonů okolních), mapa chemických typů a celkové mineralizace 

jsou uvedeny na Obr. 4-58 a Obr. 4-59.  

Kolektor D pro malý plošný rozsah v HGR 4410 a nízký počet analýz nebyl v mapách chemismu 

podzemní vody HGR 4410 samostatně zpracován. Výskyty kolektoru D v HGR 4410 a 4430 jsou 

zpracovány a uvedeny v rámci map pro HGR 4420 (viz tam). 

Kolektor C 

Chemický typ dle map chemismu podzemní vody v kolektoru C je výhradně Ca-HCO3. 

Hodnoty velikosti celkové mineralizace mají relativně logický průběh – na SZ v infiltračních 

oblastech je nízká až velmi nízká mineralizace kolem 0,1 a 0,2 g/l, která směrem k J a JZ postupně 

roste až na 0,4- 0,6 g/l v místech odvodnění do Labe a Jizery.  

 

 





 

 

Obr. 4 - 58. Chemický typ 35 mval% v HGR 4410 

 

 

 

 

 



 

 

 

Obr.4 - 59. Chemický typ 35 mval%, hodnoty celkové mineralizace a izolinie celkové mineralizace v HGR 4410 
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4.5. GEOCHEMICKÝ MODEL 

PRŮMĚRNÁ DOBA ZDRŽENÍ PODZEMNÍ VODY V HORNINOVÉM PROSTŘEDÍ HGR 4410 

Hydrogeologie tradičně využívá především hydraulické metody (čerpací zkoušky, analýzu poklesu 

vydatnosti pramenů či průtoku povrchových toků v čase, numerické modelování „proudění vody“ 

kalibrované na úrovně hladin ve vrtech a průtoky). Tyto metody umožnují dobře určit hydraulickou 

vodivost/transmisivitu prostředí a hydraulické reakce na různé vlivy (nadměrné čerpání apod.). 

S výjimkou litologicky homogenních, nebo detailně litologicky charakterizovaných kolektorů však 

tyto metody neumožňují hodnověrný odhad rychlosti proudění podzemní vody, protože neumožňují 

určit efektivní pórovitost kolektorů (např. preferenčních puklinových zón). Efektivní porozita spolu 

s intenzitou doplňování podzemní vody ze srážek rozhoduje o rychlostech proudění podzemní vody 

nebo doby zdržení vody pod zemským povrchem. Střední doba zdržení (Mean residence time, 

Yurtsever 1983) je čas, který voda setrvává ve zvodni. V případě tritia (
3
H) a 

18
O je časem t = 0 

okamžik, kdy voda proniká pod zemský povrch. V případě plynných stopovačů se jedná o okamžik, 

kdy voda dosáhne nasycené zóny (v nenasycené zóně dochází obvykle ke komunikaci 

s atmosférickými freony anebo SF6).  

Znalost střední doby zdržení je nezbytná pro předpověď budoucího vývoje plošné kontaminace 

podzemní vody (např. vývoj koncentrace NO3
-
 v závislosti na čase; Katz a kol., 2004). Pro 

zjednodušení bude v dalším textu používán termín „moderní“ voda pro vodu infiltrovanou po roce 

1950 a tedy s dobou zdržení v řádu několika desítek let (např. Tykva a Berg 2004). V silně 

heterogenním puklinovém prostředí, kde dobu zdržení podzemní vody nelze ani zhruba odhadnout 

z hydraulických vlastností kolektoru je nutné použít pro určení doby zdržení stopovačů, které se 

pohybují spolu s vodou podzemním prostředím (např. 
3
H, 

18
O, CFC, SF6, 

14
C, atd.). V projektu 

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

staršími údaji. 

V rajonu 4410 byla studována střední doba zdržení na několika vrtech do jizerského souvství v rámci 

práce Corcho Alvarado a kol. (2013). Autoři použili široké spektrum stopovačů (
3
H-

3
He, nabohacení 

4
He, 

85
Kr,

 39
Ar, 

14
C, vzácné plyny, 

18
O, 

2
H) V kolektoru jizerského souvrství byla zjištěna doba zdržení 

v řádu desítek až prvních stovek let. 

V rajonu 4410 (jizerská křída pravobřežní) byla změřena aktivita tritia na 54 objektech (8 vrtů, 34 

pramenů a 11 toků) z let 2010-2014 (Obr. 4-60 až Obr. 4-62). Velmi nízké aktivity tritia byly zjištěny 

zejména v jižní části rajonu, J od toku Bělé. A to jak ve vodě pramenů, tak vodě vrtů. Např. 

vzorkované prameny na Skalském potoce mají tritiovou aktivitu většinou mezi 0,8 a 2 TU (PP0228, 

PP0230, PP0731; Obr. 4-60). Pod 1 TU jsou i tritiové aktivity vrtů v této oblasti (VP 7512, 7503 atd.). 

Prameny s nízkou tritiovou aktivitou se vyskytují také na Bělé v okolí Bělských papíren (2,7 TU, 

PP0248; Obr. 4-61) a v okolí Mukařova u Mnichova Hradiště. Celkem se jedná o 17 objektů 

s aktivitou pod 4 TU. U těchto objektů se jedná o směs moderní vody s vodou infiltrovanou před 

rokem 1950. Tritiové aktivity okolo 5-7 TU jsou běžné pro prameny v severní a východní části 

hydrogeologického rajonu a vyskytují se i v povodí Bělé. Celkově mají vody v tomto rajonu výrazně 

nižší tritiové aktivity než v jiných oblastech české křídové pánve. 
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Obr. 4-60. Aktivita tritia v pramenech, tocích a vrtech na Skalském potoce. 

 

 

 
Obr. 4-61. Aktivita tritia v pramenech, tocích a vrtech na spodním toku Bělé potoce. 
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Obr. 4-62.Aktivita tritia v pramenech, tocích a vrtech v severní části rajonu 4410. 
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Obr. 4-63. Souhrnný histogram aktivity tritia pro všechny zájmové rajony v západní části České křídové pánve 

s výjimkou bazálního křídového kolektoru (rajony 4410-4430, 4521-3, 4530, 4610-4660). 

 

Pro získání představy o převažující střední době zdržení podzemní vody byly zpracovány analýzy 

aktivity tritia z celkem 261 objektů z rajonů v západní části české křídové pánve vzorkovaných 

v letech 2011-2014 s vynecháním hodnot z bazálního křídového kolektoru (Obr. 4-63). Celkově pro 

západní část České křídové pánve má tritiovou aktivitu ≤ 2 TU plných 45% monitorovacích vrtů ale 

jen 15% pramenů (Obr. 4-63). Zatímco ve vrtech je tak výrazné zastoupení vody infiltrované před 

rokem 1950 běžné, v pramenech je vzácnější. Tritiová aktivita ≥ 4 TU, která odpovídá převaze složek 

vody infiltrovaných po roce 1950, byla zjištěna u 46% vrtů a u 75% pramenů. Je tak zřejmé, že 
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v rámci aktivního proudění (prameny) převažuje moderní infiltrace (po 1950), zatímco na celkovém 

objemu vody v pánvi (vrty) se značnou měrou podílí vody infiltrované před rokem 1950. Povrchové 

toky, které jsou v křídě tvořeny z velké většiny podzemní vodou, mají zastoupení vody s aktivitou 

tritia pod 4 TU zanedbatelný. To ukazuje, že vody s aktivitou pod 4 TU se na celkovém odtoku podílí 

zanedbatelnou měrou a v odtoku tak dominuje voda infiltrovaná po roce 1950 a tedy s dobou zdržení 

do 60 let. V povrchových tocích převládá aktivita tritia 4-7 TU, podobně jako v pramenech a části vrtů 

(vrty mají výrazné bimodální rozdělení v histogramu, jehož druhý pík se dobře kryje s maximem 

četnosti aktivity u pramenů a toků.  

Porovnáním s aktivitou tritia z jiných rajonů západní části české křídové pánve je zřejmé, že v rajonu 

4410 vykazuje část pramenů nízké aktivity tritia a tedy i značnou střední dobu zdržení. Je 

pravděpodobné, že se jedná o součást rozsáhlejšího proudového systému s převahou vod 

infiltrovaných před rokem 1950. Nízké aktivity tritia v pramenech (< 4 TU) byly zjištěny na 

následujících vodních tocích v rajonu 4410: 

1) Strenický (Skalský) potok - Prameny s nízkou aktivitou tritia se zde vyskytují zejména J a JZ 

od obce Kováň a těsně nad obcí Dolní Cetno. Celkem zde vyvěrá okolo 150 l/s vod s nízkou 

tritiovou aktivitou. Prameny vyvěrají v nadmořské výšce mezi 220 a 240 m. Prameny s nízkou 

aktivitou tvoří většinu průtoku Strenického potoka, což se projevuje na jeho nízké tritiové 

aktivitě (Obr. 4-60). 

2) Bělá - Na toku Bělé byly prameny s nízkou tritiovou aktivitou zjištěny severně od rybníka 

Slon v Bělé pod Bezdězem. Celkem se jedná zhruba o 50 l/s podzemních vod. Prameny 

vyvěrají v nadmořské výšce mezi 260 a 270 m (Obr. 4-61). 

V okolních rajonech se jedná o pramen Stříbrník na toku horní Pšovky v okolí Vojtěchova, několik 

pramenů na Horní Liběchovce jižně od Nedamova jímaných vrtech v horní části řepínského důlu 

(rajon 4522). Celkový průtok vod s nízkou aktivitou tritia lze odhadnout na nejméně 250 l/s. 

Vydatnost proudového systému může být i vyšší, protože je pravděpodobné, že se nepodařilo všechny 

prameny s nízkou aktivitou tritia identifikovat. Otázkou je původ těchto vod. Jedná se o anomálně 

nízké hodnoty aktivita tritia znamenající vyšší dobu zdržení než je v kolektorech v české křídové pánvi 

obvyklé (s výjimkou kolektoru A). Při odhadovaném průtoku systémem 300 l/s a infiltraci před rokem 

1950 je pro zadržení vody v podzemí nutné počítat s objemem pórů > 6x 10
8
 m

3
 vody což při 

odhadované pórovitosti pískovců 10-25 % odpovídá >3-6 km
3
 křídových hornin. Objem křídových 

hornin v dané oblasti je větší, takže výše uvedený předpokládaný objem proudového systému je reálně 

možný. Většina pramenů se nachází nedaleko od rozvodnice s rajonem 4640. Jako 

nejpravděpodobnější zdroj vod s nízkou aktivitou tritia se jeví zasakování vod při hranici s rajonem 

4640 a pravděpodobně i v širším okolí Bezdězu již v rajonu 4640, kde se hladina podzemní vody 

nachází v úrovni nad 280 m n. m. V této oblasti je hladina podzemní vody poměrně plochá a lze tak 

snadno vysvětlit nižší aktivitu tritia díky pomalému sestupnému proudění vod a proudění na značnou 

vzdálenost značným objemem hornin. Zjištění vod s nízkou tritiovou aktivitou ukazuje, že proudění 

v kolektoru C v této oblasti může být komplikovanější, než se očekávalo. Nelze zde vyloučit ani 

podtékání orografické rozvodnice z rajonu 4640 do rajonů 4410 a 4522 a tedy neplatnost rozvodnice 

mezi rajony pro některé kolektory, nebo jejich části. Možné proudění vody z rajonu 4640 do povodí 

Liběchovky a Pšovky předpokládal již F. Hercog na základě relativního nadbytku vody v těchto 

povodích (Dr. Herčík, ČGS, ústní sdělení). Podle 
14

C (viz níže) je zřejmé, že voda tohoto proudového 

systému nemá měřitelné stáří radiouhlíkovou metodou a doba zdržení tak nepřesahuje několik stovek 

let. Přesněji určit dobu zdržení lze pouze pomocí izotopů 
39

Ar. Proudový systém představuje 

potenciální zdroj kvalitní pitné vody neohrožené antropogenní činností v posledních 50 letech. 
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V rajonu 4410 byla koncentrace freonů 11, 12, 113 a SF6 stanovena na objektech R07 (pramen Sv. 

Prokop v povodí Bělé), R27 (pramen Bartošova pec u Turnova) a R45 (jímací vrt P10 v Kochánkách; 

Tab. 4-18). Objekt R07 je situován v jímacím území Klokočka, objekt R27 odvodňuje kolektor o 

stejném litologickém vývoji jako jímací území pod Hrubým Rohozcem zásobující pitnou vodou 

Turnov. Objekt R45 je součástí jímacího území Káraný. Ve všech případech se jedná o podzemní 

vody z kolektoru jizerského souvrství. Střední doby zdržení dosahují v objektech R07 a R27 prvních 

desítek let (Tab. 4-19), což je v souladu s výsledky z dalších objektů ve vápnitých pískovcích a 

spongilitech ve východočeské křídě (objekty R16-R22, R42) ale i v polické pánvi (objekty R24, R25; 

Bruthans a kol. 2015). Vyšší střední doba zdržení zjištěná v objektu R45 odráží značný rozsah 

proudových systémů a drenáž vložek kvádrových pískovců, které zvyšují zásobní objem kolektoru. 

Podobné doby zdržení byly zjištěny v povodích Košáteckého potoka, Pšovky, Liběchovky a Obrtky. 

 

Tab. 4-18. 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) 

R07 2,6 ± 0,2 4,3 ± 0,5 0,3 ± 0,05 2,3 ± 0,3 

R27 5,9 ± 0,3 7,5 ± 0,8 0,49 ± 0,05 2,8 ± 0,3 

R45 1,7 ± 0,1 2,7 ± 0,3 0,09 ± 0,05 0,8 ± 0,1 

 

Tab. 4-19. Rozsah středních dob zdržení (roky) za předpokladu exponenciálního modelu podle 4 různých 

stopovačů  

vzorek Freon 11 Freon 12 Freon 113 SF6 

R07 22-35 16-26 33-55 10-19 

R27 kontam. kontam. 12-22 6-12 

R45 54-70 45-55 110-200 60-80 

 

V oblasti bylo odebráno pět vzorků na radiouhlíkovou aktivitu. Cílem bylo ověřit, zda prameny 

hlubokého proudového systému s nízkou tritiovou aktivitou (C8, C9, C12) mají i měřitelné 

radiouhlíkové stáří či nikoli, a určit počáteční aktivitu v různých zvodních pro kritické přehodnocení 

starších radiouhlíkových datování. Naměřené radiouhlíkové aktivity na pramenech C8-C12 se 

pohybovaly mezi 61-79 PMC (% moderního uhlíku), což odpovídá počáteční aktivitě. Jedná se tedy o 

vodu sice s příměsí vody infiltrované před rokem 1950 ale bez složek s výrazně vyšší dobou zdržení 

než několik stovek let. V coniackém kvádrovém pískovci v prameni C22 v Ondříkovicích byla zjištěna 

aktivita 88 PMC. Podobné hodnoty počáteční aktivity (79-88 PMC) vykazují i další prameny 

v kvádrových pískovcích (tj. bez vápnité složky) s moderní vodou (C15, C16, C20, C22, Tab. 4-20; 

Bruthans a kol. 2015). Tyto prameny zároveň mají nejvýraznější ochuzení izotopem 
13

C (-15 až -19 ‰ 

PDB δ
13

C). Pramen Bartošova pec drénující vápnité pískovce až písčité vápence jizerského souvrství 

má radiouhlíkovou aktivitu 75 PMC. Další prameny s moderní vodou z podobného prostředí (C7, C10, 

C11, C25 a C27) mají počáteční aktivitu 64-75 PMC a složení δ
13

C je -11,5 až -13,3 ‰ PDB (Tab. 

4-20). 

V severovýchodní části rajonu mezi Turnovem a Frýdštejnem jsou ve vápnitých pískovcích až 

písčitých vápencích jizerského souvrství vyvinuty krasové jevy jako jsou ponory, závrty, jeskyně, 

slepá údolí. Rychlosti proudění podle stopovacích zkoušek dosahují až 17 km/den (Bruthans a kol. 

2011). Rozpouštění vápnitého tmelu a vznik krasových kanálů lze očekávat i v širším okolí, kde má 

jizerské souvrství dostatečný obsah karbonátu. 
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Tab. 4-20. Výsledky stanovení aktivity 
14

C v podzemních vodách  

vzorek označení 
Laboratorní 

C.U. 
13C (‰) 

14C aktivita 

(PMC) 

SD 

(PMC) 

Pearson 

PA 

další 

stopovače 

stáří vody 

(roky) 

C8 Podkováň 1710 -12,5 66% 1,3% 50% T moderní 

C9 Hlučov 1711 -12,0 61% 1,2% 48% T moderní 

C12 Velký Řečkov 1714 -12,0 61% 1,1% 48% T moderní 

C17 Bartošova pec 1721 -13,3 75% 1,3% 53% T, F moderní 

C22 Ondříkovice 1729 -17,2 88% 1,9% 69% T moderní 

 

Střední doby zdržení v rajonu 4410 se pohybují od prvních desítek let v severní části oblasti s vyšší 

intenzitou dotace po vyšší desítky let v jižní části oblasti. 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). Porovnáním s aktivitou tritia z jiných 

rajonů západní části české křídové pánve je zřejmé, že v rajonu 4410 vykazuje část pramenů na 

Skalském potoce a na Bělé výjimečně nízké aktivity tritia a tedy i značnou střední dobu zdržení. Je 

pravděpodobné, že se jedná o součást rozsáhlejšího proudového systému s převahou vod 

infiltrovaných před rokem 1950 s dobou zdržení snad až v řádu stovek let.  

 

 

4.6. ODBĚRY PODZEMNÍCH VOD A VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD 

KONTROLA UMÍSTĚNÍ JÍMACÍCH OBJEKTŮ 

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

ale také pro hodnocení jejich prostorového vývoje a hodnocení výsledků PPP. 

Provedená aktualizace zahrnovala i kontrolu lokalizace a popis odběrů, často po jednotlivých 

objektech, s upřesněním vztahu jednotlivých objektů k čerpanému kolektoru v rámci kolektorů 

definovaných v rajonu v předchozí etapě. Současně byl skutečný odběr 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. 

ODBĚRY PODZEMNÍCH VOD 

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

ale také pro hodnocení jejich prostorového vývoje a hodnocení výsledků PPP. 

V hodnoceném rajonu byla provedena aktualizace 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 VÚV TGM, 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 
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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. 

Přehled lokalizovaných odběrných objektů do r. 2012 je uveden v Tab. 4-21 a jejich přehledná 

lokalizace je zobrazena na Obr. 4-64. 

 

Tab. 4-21. Přehled lokalizovaných odběrných objektů  

  Odběr* 
Charakter 

odběru 

Počet 

vrtů 

(další 

objekt) 

Současná 

velikost 

odběru 
(m3/rok) 

Poznámka** 

430032 SčVK Teplice - Lesnovek POD   380 965 1987-2012 

430033 SčVK Teplice - Hlavice Lesnovek POD   7 212 1987-2010 (2000) 

430034 SčVK Teplice - Trávníček vrt POD   65 029 1987-2010 (2003) 

430035 SčVK Teplice - Radimovice Sychrov POD   543 1987-2012 

430036 SčVK Teplice - Smržov POD   7 220 1987-2012 (2006) 

430037 SčVK Teplice - Vrtky POD   6 967 1987-2012 

430040 SčVK Teplice - Libíč POD   2 055 445 1987-2012 

430043 SčVK Teplice - Čtveřín POD   194 901 1987-2012 

430044 SčVK Vratislavice - Svijanský Újezd POD   3 900 1987-1998 

430049 SčVK Teplice - Sedlejovice POD   7 078 2002-2010 (2007) 

430051 SčVK Teplice - Hradčany POD   7 239 2002-2012 

430052 Jablonex Příšovice (býv. Železnobrodské sklo) POD   5 656 2003-2008 (2007) 

430065 VaK Ml. Boleslav-Bezvelská sk., Skalsko II, POD   74 846 2004-2012 

430070 VaK Ml. Boleslav Bakov n.J. - Klokočka POD   590 198 2004-2012 

430071 VaK Ml. Boleslav Bakov n.J. - Nová Ves POD   286 749 2004-2012 

430072 VaK Ml. Boleslav Bakov n.J. - Hrdlořezy POD   22 388 2004-2012 (2009) 

430074 VaK Ml.Boleslav - Bělá p.B. - Páterov POD   2 101 557 2004-2012 

430077 Pivovar Svijany POD   31 104 1987-2012 

430079 SEABERG s.r.o. (býv. Drůbež a.s. Příšovice) POD   2 846 1987-2012 

430099 Pivovar Svijany (býv. ZD Pěnčín) POD   71 539 1987-2012 

430102 LIPRA PORK - farma Valovice (býv. PROMA) POD   10 600 2004-2012 

430112 ELECTROPOLI-GALVIA, Český Dub POD   64 379 2005-2012 

430136 SčVK Teplice - Jenišovice vrt J2 POD 1 32 966 1987-2012 (2011) 

430148 Zemědělská společnost Skalsko - Skalsko POD   29 071 2005-2012 

430161 SčVK Teplice - Besedice Kalich POD   28 381 1987-2012 

430162 SčVK Teplice - Ondříkovice Borek POD   85 144 2000-2012 

430177 Farma Hájek POD   22 621 2006-2011 (2010) 

430197 SčVK Teplice - Dolánky Daliměřice POD   683 608 1987-2012 

430198 SčVK Teplice - Nudvojovice POD   170 079 1987-2012 

430240 Obec Strašnov POD   11 452 2007-2012 

430244 Preciosa a,s, - Turnov, Koškova - studny POD   26 1998-2012 

430248 Preciosa a,s, - Turnov - Přepeřská POD   41 822 1987-2012 

430249 Preciosa a,s, - Turnov - Koškova POD   1 138 1987-2012 

430252 Pivovar Malý Rohozec POD   66 498 1987-2012 

430266 ONTEX Turnov POD   21 900 2002-2012 

430274 Vodárna Káraný - ČS Kochánky POD   3 267 220 1995-2012 

430278 Vodárna Káraný - Kochánky vrt P8 POD 1 387 800 1995-2012 

430279 Vodárna Káraný - Kochánky vrt P10 POD 1 323 299 1995-2012 

430280 Vodárna Káraný - Kochánky vrt P11 POD 1 479 040 1995-2012 

430293 VaK Mladá Boleslav - Podlázky ČOV POD   43 653 1997-2012 

430295 VaK Ml. Boleslav-Kochánky POD   8 136 1987-2003 (2002) 

430297 VaK Ml. Boleslav-Benátky I. - park POD   45 018 1987-2012 

430299 VaK Ml. Boleslav-Hrušov POD   69 633 1987-2012 

430301 VaK Ml. Boleslav- Jizerní Vtelno POD   14 028 1987-2012 

430302 VaK Ml.Boleslav - Dolní Cetno (Niměřic,skup.vod.) POD   37 716 1987-2012 

430303 VaK Ml.Boleslav-Kovanec POD   9 500 1987-2006 (2005) 

430304 VaK Ml.Boleslav-Bezvel,skupina, Skalsko I, POD   15 635 1987-2012 
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  Odběr* 
Charakter 

odběru 

Počet 

vrtů 

(další 

objekt) 

Současná 

velikost 

odběru 
(m3/rok) 

Poznámka** 

430305 VaK Ml.Boleslav - Bezdědice POD   34 168 1987-2012 

430306 VaK Ml.Boleslav - Rokytovec POD   5 738 1987-2012 

430308 VaK Ml.Boleslav-Vinec POD   16 589 1987-2012 

430310 VaK Ml.Boleslav - Čejetice POD   66 000 1987-1989 

430311 VaK Ml.Boleslav - Dalovice POD   8 358 1987-2012 (2011) 

430312 VaK Ml.Boleslav - Hrdlořezy POD   19 728 1987-2012 

430313 VaK Ml.Boleslav - Bukovno POD   41 615 1987-2012 

430314 VaK Ml.Boleslav-Líny POD   16 080 1987-2003 (2000) 

430315 VaK Ml.Boleslav-Klášter Hradiště (Bílá Hlína ) POD   69 519 1987-2012 

430316 VaK Ml.Boleslav - Choboty POD   456 000 1987-1993 (1991) 

430318 VaK Ml.Boleslav - Bakov n. J. - Rečkov POD   616 513 1987-2012 

430319 VaK Ml.Boleslav - Bělá pod Bezdězem POD 2 258 757 1987-2012 

430320 VaK Ml.Boleslav - Horní Bukovina POD   11 788 1987-2012 

430321 VaK Ml.Boleslav - Mukařov POD   11 497 1987-2012 

430324 VaK Ml.Boleslav-Mohelská skupina POD   52 276 1987-2012 

430325 VaK Ml.Boleslav - Koryta POD   17 454 1987-2012 

430326 VaK Ml.Boleslav - Loukov POD   6 200 1987-2012 

430330 VaK Ml.Boleslav-Bítouchov POD   18 000 1987-1996 

430331 VaK Ml.Boleslav-Březinka POD   5 896 1987-2012 

430332 VaK Ml.Boleslav - Strážiště POD   5 551 1987-2012 

430341 ZD Čistá - farma Plužná POD   13 703 2007-2012 

430358 Papírny Bělá pod Bezdězem POD   5 437 1987-2012 

430359 Euro-bit - Bělá p. Bezdězem (býv. Dehtochema) POD   3 967 1987-2012 

430363 Mlékárna Čejetičky POD   51 736 1987-2012 

430368 Pivovar Klášter Hradiště POD   43 856 1987-2012 

430370 Pivovar Podkováň POD   5 200 1987-2012 

430378 Wagon Automotive spol s r.o. Bělá p. Bězdězem POD   9 608 1987-2012 

430380 Obec Krnsko POD   33 700 1987-2012 

430387 Azylové zařízení Bělá p.B. POD   9 258 1996-2012 

430388 VSB Bělá p. Bezdězem-vrt Vazačka POD 1 133 1987-2006 

430390 Střední odborné učiliště Hubálov POD   4 026 2002-2012 

430391 Obec Rokytá POD   22 200 2003-2012 

430393 MVE Ptýrov POD   150 2007-2012 (2011) 

430438 SZP Sychrov a.s. - Farma pro chov prasat POD   22 079 2008-2012 

430443 Koupaliště Horní Bukovina POD   8 628 2008-2012 (2008) 

430537 Chocnějovice - kravín POD   15 512 2010-2012 

430542 Pivovar Svijany POD   107 463 2010-2012 

431025 Monroe Czechia s.r.o., Hodkovice n. Mohelkou POV   44 468 1987-2012 

431026 INTERMA panelárna Příšovice - lom POV   191 1987-2012 

431137 ČSD loko-depo Turnov POV   1 733 1987-1998 

431141 Technické služby Turnov POV   1 067 2002-2012 (2002) 

431180 VaK Mladá Boleslav-prům.vodovod POV   208 000 1987-1996 (1991) 

431183 Papírny Bělá p. Bezdězem POV   635 700 1987-2012 (2008) 

431184 ESCORIAL (býv. Tiba) Josefův Důl POV   4 900 1987-2003 (2002) 

431185 Lihovar Mladá Boleslav POV   161 633 1987-2001 (2000) 

431186 Kolínské cukrovary-záv.Čejetičky POV   76 600 1987-1993 

431188 Cukrovar Brodce n. Jiz. POV   59 400 1987-1997 (1994) 

431189 Carborundum Benátky n.J.- hl.záv. POV   12 273 1987-2005 

431190 Carborundum Benátky n.J. - záv.02 POV   88 404 1987-2000 (1999) 

  Celkem odběry 2012 POD   13 267 541   

 Celkem odběry 2012 POV  44 659  

Poznámka: * číslo VHB, **sledováno od – do (současný odběr) 
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Obr. 4-64. Přehledná lokalizace odběrných objektů 

 

 

 

 

VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD 

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

Tab. 4-22a jejich přehledná lokalizace je zobrazena na Obr. 4-65. 
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Tab. 4-22. Přehled lokalizovaných vypouštění odpadních vod  

  Vypouštění* 
Charakter 

vypouštění 

Současná velikost 

vypouštění 

(m3/rok) 
Poznámka** 

432001 Hodkovice nad Mohelkou - ČOV POV 135 578 1987-2012 

432002 Český Dub - ČOV POV 103 445 1987-2012 

432008 Příšovice - VK POV 88 400 1987-1996 

432027 Baltaxia Příšovice (býv. Drůbež. závod) - SČOV POV 274 199 1987-2012 

432028 Mlékárna Příšovice POV 46 707 1987-2012 (2011) 

432029 INTERMA - panelárna Příšovice - lom POV 225 1987-2012 

432030 Pivovar Svijany POV 164 518 1987-2012 

432031 Monroe Cz Hodkovice - dešťová kanalizace POV 48 000 1987-1997 

432032 Monroe Cz Hodkovice - MBČOV POV 28 198 1996-2012 

432039 Český Dub AOZ - ČOV POV 100 584 1987-2006 (2004) 

432042 JABLONEX GROUP a.s. (býv. ŽBS) - Příšovice - NS POV 5 656 1997-2008 (2007) 

432043 SEABERG, Příšovice (býv. Drůb. záv) - chlad. vody POV 11 353 1987-2009 (2008) 

432047 Monroe Cz Hodkovice - NS POV 11 698 1987-2012 

432131 Bukovno - ČOV POD 29 485 2001-2012 

432131 Bukovno - ČOV POD 29 485 2001-2012 

432134 Kochánky - ČOV POV 15 115 2005-2012 

432142 Lažany - VK POV 7 486 2002-2012 

432154 Turnov - ČOV POV 1 528 579 1987-2012 

432165 CRYTUR Turnov Palackého ul. POV 5 487 1997-2000 

432166 Preciosa Turnov - závod 4 -Sobotecká ul. POV 60 928 1987-2012 

432182 Všelibice - ČOV POV 19 796 2002-2012 

432186 Katusice - ČOV POV 37 338 2003-2012 

432206 Mladá Boleslav - ČOV II Podlázky POV 1 818 596 1995-2012 

432209 Bělá pod Bezdězem - ČOV POV 347 700 1987-2012 

432217 Benátky nad Jizerou - ČOV II POV 439 073 1987-2012 

432218 Benátky nad Jizerou - ČOV I POV 408 700 1987-1996 

432219 Chotětov - ČOV POV 91 041 1997-2012 

432220 TEMPOCAR Loukov POV 4 913 1987-1999 (1998) 

432221 Ohrazenice - VK POV 19 299 1999 

432223 Pivovar Klášter Hradiště - ČOV POV 34 391 1987-2012 

432225 Cukrovar Čejetičky POV 16 300 1987-1996 

432227 Cukrovar Brodce n. Jiz. POV 69 900 1987-1997 (1990) 

432228 Limona Mnichovo Hradiště POV 59 528 1987-1998 

432230 DEHTOCHEMA BITUMAT a.s., Bělá p. Bezdězem POV 615 1994-2012 

432231 Papírny Bělá pod Bezdězem POV 524 900 1987-2009 (2007) 

432233 Mlékárna Čejetičky POV 20 500 1987-1988 

432234 Pivovar Podkováň POV 5 200 1987-2012 

432235 Carborundum Benátky n. Jiz. - hlavní záv. POV 115 316 1987-2012 

432236 Carborundum Benátky n. Jiz. - záv. 02 POV 80 000 1987-2000 (1997) 

432238 Správa uprchlických zařízení Bělá p.B.- ČOV POV 9 258 1996-2012 

432242 Wagon Automotive Bělá pod Bezdězem POV 30 192 1987-1999 (1998) 

432244 Prádelna Mladá Boleslav POV 16 600 1987-1988 

432263 ELECTROPOLI-GALVIA, s.r.o., Český Dub POV 60 938 2005-2012 

432264 Státní zámek Sychrov - ČOV POV 5 555 2008-2012 

432266 Hlavní závod Carborundum Benátky n. J. - sanace POV 114 900 2006-2012 (2007) 

432267 Bukovno - ČOV POD 30 124 2006-2011 

432269 Horní Bukovina - ČOV POV 7 700 2007-2012 

432277 Pomocný závod Carborundum Benátky n. J. - sanace POD 0 2006-2010 

432277 Pomocný závod Carborundum Benátky n. J. - sanace POD 0 2006-2010 

432277 Bukovno - ČOV POD 30 260 2006-2010 

432327 Rozstání pod Ještědem - golfový areál IMPEX POV 4 380 2008-2012 

432335 SOU Hubálov, Loukovec - ČOV POV 1 800 2009-2012 

432376 Valovice - ČOV POV 1 811 2012 

432381 Družstevní závody Dražice-strojírna s.r.o. POV 5 400 2012 

  Celkem vypouštění 2012  5 417 271   

Poznámky: * číslo VHB viz obr., ** evidence od – do 
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Obr. 4-65 Přehledná situace lokalizovaných vypouštění odpadních vod 
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5. KONCEPČNÍ HYDROGEOLOGICKÝ MODEL 

5.1. ÚČEL KONCEPČNÍHO MODELU  

Koncepční hydrogeologický model byl pro rajon zpracován s cílem formulovat základní představu 

o geometrii a vlastnostech kolektoru, jeho napájení a drenáži a interakci s vodním tokem. Model 

vychází z přiměřené generalizace geologických a hydrogeologických dat, kterou lze graficky vyjádřit. 

Koncepční model byl sestavován v interakci se zpracovateli hydrologických a hydrogeologických 

matematických modelů. Výsledkem je představa – schéma území, jako jednotný podklad pro 

pochopení stavby a základních funkcí rajonu. Prvotní koncepční model sloužil také k identifikaci 

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

úspěšnou konstrukci hydraulického modelu. 

 

SESTAVENÍ UPŘESNĚNÝCH MAP GEOMETRIE KOLEKTORŮ A IZOLÁTORŮ 

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

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

rychlosti proudění podzemní vody, mocnost zvodnění. Tyto mapy následně 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. 

 

SESTAVENÍ MAP HYDRAULICKÝCH, FYZIKÁLNÍCH A DALŠÍCH PARAMETRŮ 

Pro HGR 4410 bylo v databázi výsledků čerpacích zkoušek k dispozici celkem 287 údajů 

z kolektoru C. Každý záznam čerpací zkoušky je dokladován třemi možnými způsoby: 1 až 5 

ustálenými sníženími pro dané čerpané množství (tj. 1 až 5 specifickými vydatnostmi), transmisivitou 

nebo hydraulickou vodivostí, které byly odvozeny z nestacionárního proudění podzemní vody, anebo 

jejich kombinacemi. Za nejspolehlivější hydraulický parametr považujeme stanovení podle první 

možnosti, kde transmisivita T1 je odvozena ze specifických vydatností. Transmisivita T2 odvozená 

z neustáleného proudění byla pro hodnocení použita v pouze případě absence specifických vydatností. 

Pokud se v databázi nevyskytovaly záznamy pro stanovení specifické vydatnosti a přímo stanovené 

transmisivity, byla použita transmisivita T3 vypočtená z hydraulické vodivosti. 

Odvození charakteristické specifické vydatnosti a následně transmisivity T1 

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

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

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

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

vrt. 

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

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

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

specifické vydatnosti pro daný vrt. 

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

chybí údaj o hladině podzemní vody pro první depresi, prázdné pole bylo nahrazeno nulou 
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(předpokládá se, že v případě přetokového vrtu hloubka hladiny podzemní vody v „první depresi“ je 

nula). 

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

2

1 qdmT   

Odvození transmisivity T2 dle databáze 

Pokud je v databázi uvedena transmisivita, tato hodnota byla převedena na m
2
/d a označena jako 

transmisivita T2. 

Odvození transmisivity T3 podle hydraulické vodivosti 

U řady vrtů je uvedena pouze hydraulická vodivost. I tento údaj je vhodné využít. Hodnotu 

hydraulické vodivosti je nutné přenásobit mocností zvodně, což je rozdíl mezi bází filtru a ustálenou 

hladinou vrtu před čerpací zkouškou („HLPRED“ – „DO“). 

Použití transmisivity 

Transmisivitu T1 odvozenou s ustáleného proudění lze považovat za nejspolehlivější charakteristiku 

hydraulických vlastností, proto měla přednost v použití. Pokud je k dispozici transmisivita T1, hodnota 

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

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

transmisivita T3, hodnota T3 charakterizuje daný vrt. 

Z použité transmisivity byly následně odvozeny parametry Y a Z a hydraulická vodivost k, které byly 

staticky vyhodnoceny (Tab. 5-1). Transmisivita byla dále zatříděna do 5 tříd (Tab. 5-2 a Obr. 5-1) a 

zobrazena v mapě (Obr. 5-2 a Obr. 5-3). 

 

Tab. 5-1. Shrnující statistika hydraulických parametrů 

HGR 4410 Kolektor C 

Popisná statistika hodnot  Y (-) T (m2/den) Z (-) k (m/s) 

Počet vrtů v Gdbasi 337 337 337 337 

Počet použitých vrtů 310 310 310 310 

Střední hodnota 4.70 4.32 1.40 2.5 .10-05 

Chyba střední hodnoty 0.30 - 0.12 - 

Průměr 6.00 298.85 1.58 2.6 .10-04 

Medián 6.17 130.50 1.65 4.4 .10-05 

Směr. odchylka 2.67 - 1.09 - 

Rozptyl výběru 0.71 - 0.93 - 

Špičatost -0.14 33.62 -0.18 133.02 

Šikmost -0.65 4.76 -0.31 10.30 

Minimum 3.51 0.28 -1.1 7.1 .10-08 

Maximum 7.78 5258 4.1 1.3 .10-02 

Rozdíl maxima a minima 4.27 - 5.3 - 

Hladina spolehlivosti (95,0%) 4.4 - 5 - 1.28 - 1.77 - 
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Tab. 5-2. Třídy transmisivity 

Třídy transmisivity (m2/den) Kumulativní četnost Četnost 

<1 7 7 

1 - 10 50 43 

10 - 100 136 86 

100 - 1000 290 154 

1000< 310 20 

 

 

Obr. 5-1. Třídy transmisivity 

 

 

Obr. 5-2. Plošná distribuce transmisivity – spodní kolektor Ca 
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Obr. 5-3. Plošná distribuce transmisivity – svrchní kolektor (Cb) 

 

 

5.2. SYSTÉMOVÁ ANALÝZA OBĚHU PODZEMNÍ VODY  

Systémová analýza oběhu podzemní vody byla řešena pomocí tvorby třídimenzionálního obrazu 

umožňující charakteristiku oběhu podzemní vody. V tomto kroku byly definovány základní 

hydrogeologické funkce jednotlivých geologických struktur zájmového území a jejich charakteristiky. 

Charakter oběhu podzemní vody bude uveden do vztahu s jejím chemickým složením (základní 

hydrochemické mapy) a vzhledem ke vztahu délky transportu vody kolektorem a reakcí podzemní 

vody na srážky a odvodnění, včetně odběrů. 

 

ANALÝZA ČASOVÝCH ŘAD KOLÍSÁNÍ HLADINY PODZEMNÍCH VOD 

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

podzemní vody na vrtech pozorovaných ČHMÚ. Seznam vrtů použitých pro analýzu je v Tab. 5-3. 

V HGR 4410 se nachází 15 vrtů, které sledují kolísání hladin podzemní vody (Obr. 5-4 až Obr. 5-7) 

s velmi odlišným režimem kolísání hladin podzemní vody. Tři vrty, které se nacházejí v severní části 

rajonu, jsou charakteristické výrazným dlouhodobým i sezonním trendem v kolísání hladin podzemní 

vody (Obr. 5-4). Od roku 1992 do roku 2003 hladiny podzemní vody podzemní vody kolísají obdobně 

se stejným dlouhodobým a sezónním trendem. Po nárůstu hladiny podzemní vody v letech 1992 – 

1994 následuje kolísání hladin podzemní vody víceméně ve stejné úrovni. Po roce 2003 následuje 

výrazný pokles hladin podzemní vody, který trvá až do roku 2010. Rok 2010 znamená prudký nárůst 

hladin podzemní vody, nicméně na konci roku 2014 se již projevuje pokles hladin podzemní vody. 
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Tab. 5-3. Přehled objektů ČHMÚ s časovými řadami pozorování hladiny podzemí vody (H) 

KLIC_GDO Název Lokalita 
DBT_ 

ČHMÚ 

Sledován od 

roku 

Sledovaný 

parametr 
Kolektor 

79067 HP-15T Cetenov VP7513 1991 H C 

682100 2H-029 Bělá pod Bezdězem VP7535 2008 H BC 

83082 628 Bukovina u Turnova VP0628 1971 H kvartér 

84179 651 Mohelnice nad Jizerou  1971 H kvartér 

84667 HSP-1T Bukovno VP7512 1987 H C 

84850 658 Bakov nad Jizerou  1971 H kvartér 

226173 HSP-2T Obodř VP7520 1993 H C 

227489 674 Káraný VP0674 1971 H D 

227594 O-2/V-672 Otradovice VP0672 1971 H kvartér 

615583 HP-17T Cetenov VP7510 1974 H C 

615585 HP-18T Všelibice VP7508 1974 H C 

615590 HP-24T Kobyly VP7501 1974 H C 

692579 2H017 Jenišovice VP7531 2008 H C 

695683 VP7522N Horní Bukovina VP7540 2008 H C 

682098 2H029 Ralsko VP7533 2008 H C 

678997 2H035 Bezdědice VP7542 2008 H C 

684648 2H255 Svébořice VP8486 2008 H C 

 

Sedm vrtů vykazuje dlouhodobý trend v kolísání hladin podzemní vody s prakticky nepatrným 

sezonním kolísáním podzemní vody (Obr. 5-5). Tyto vrty sledují především hlubší část kolektoru C. 

Hladiny podzemní vody zde od roku 1999 do roku 2003 pozvolna rostou nebo stagnují. Po roce 2003 

hladiny podzemní vody začínají klesat, a to až do roku 2010, po kterém následuje prudký nárůst. Do 

roku 2014 hladiny podzemní vody rostou nebo stagnují. 

U 2 vrtů (Obr. 5-6) převládá sezónní trend v kolísání hladin podzemní vody. Oba vrty se nacházejí v 

relativní blízkosti regionální drenážní báze (zhruba 5 km od Jizery). Zbývající vrty sledují kvartérní 

kolektory (Obr. 5-7). 

Hodnocení křídových vrtů je uvedeno v Tab. 5-4. 
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Obr. 5-4. Kolísání hladin podzemní vody v HGR 4410 

 

 

Obr. 5-5. Kolísání hladin podzemní vody v HGR 4410 
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Obr. 5-6. Kolísání hladin podzemní vody v HGR 4410 

 

 

Obr. 5-7. Kolísání hladin podzemní vody v HGR 4410 – kvartérní kolektor 
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Tab. 5-4. Hodnocení Státní monitorovací sítě ČHMÚ a jejich porovnání s modelem BILAN 

Vrt Charakteristika vrtu 
Charakteristika kolísání HPV vs. 

model BILAN 
Trend 

Signální 

úroveň 

HPV 

VP7501 

Kobyly (C) 

Vrt je situován v infiltrační oblasti HGR v kolektoru C, mimo 

lokální drenáže podzemní vody, absolutní hladina podzemní vody 

se nachází zhruba 30 m nad regionální hladinou podzemní vody, 

samotné dno perforace se nachází zhruba na úrovni regionální 

hladiny podzemní vody, režim kolísání reprezentuje především 

kolísání hladiny podzemní vody zavěšeného kolektoru v oblasti, 

kde je dle hydraulického modelu uvažována hydraulická vodivost 

zhruba 5.10-6 m/s. 

Režim HPV dobře odpovídá kolísání 

přírodních zdrojů z modelu BILAN, 

pokles HPV je nepatrně pomalejší než 

pokles velikosti přírodních zdrojů 

z modelu BILAN. 

Dlouhodobý trend bez sezónního kolísání HPV, 

maximální HPV dosažena s jednoletým 

zpožděním. 

288.81 m n. 

m.  

(podle HPV 

ze 

21.8.2010) 

VP7535 Bělá 

pod 

Bezdězem 

(C) 

Vrt je situován v infiltrační oblasti HGR v kolektoru C, mimo 

lokální drenáže podzemní vody, kde je dle hydraulického modelu 

uvažována hydraulická vodivost zhruba 1.10-5 m/s. 

Nehodnoceno, příliš krátké sledování 

(od 1.1.2008), nicméně prokazatelný 

nárůst HPV po srpnu 2010, stejně jako 

u dotace z modelu BILAN. 

Dlouhodobý trend bez sezónního kolísání HPV, 

nárůst HPV na konci roku 2010. Od poloviny 

roku 2011 HPV víceméně stagnuje, ke konci roku 

2014 HPV nepatrně klesá. 

Velmi dobrá shoda s dlouhodobě pozorovaným 

vrtem VP7508 Všelibice (C). 

275.67 m n. 

m.  

(podle HPV 

ze 1.8.2010) 

VP7508 

Všelibice (C) 

Vrt je situován v infiltrační oblasti HGR v kolektoru C, vedle 

toku Malé Mohelky, který byl v době měření PPP suchý (tj. HPV 

se nachází o cca 45 m níže než je dno Malé Mohelky), v této 

hloubce začíná 50 m dlouhý perforovaný úsek, vrt reprezentuje 

hlubší část kolektoru C (Ca), prostředí dobře propustné, kde je 

dle hydraulického modelu uvažována hydraulická vodivost 5.10-5 

až 1.10-4 m/s).  

Režim HPV dobře odpovídá dotaci 

z modelu BILAN bez jeho sezonního 

kolísání, pokles HPV je stejně rychlý 

jako pokles velikosti přírodních zdrojů 

z modelu BILAN. 

Po roce 2006 HPV stagnuje stejně jako 

kolísání zdrojů z modelu BILAN. 

Dlouhodobý trend bez sezónního kolísání HPV, 

nárůst HPV na konci roku 2010. Od poloviny 

roku 2011 HPV víceméně stagnuje, ke konci roku 

2014 HPV klesá. 

313.15 m n. 

m.  

(podle HPV 

ze 1.8.2010) 

VP7510 

Cetenov 

(Východ, C) 

Vrt je situován v infiltrační oblasti HGR v kolektoru C, na 

rozvodnici mezi Mohelkou a Zábrdkou, která zde již má 

výraznou drenážní funkci, dno vrt se nachází zhruba na úrovni 

regionální HPV, vrt reprezentuje mělčí část kolektoru C (Cb), 

okolí vrtu je obklopeno vulkanickými žilami, které zde zřejmě 

omezují proudění podzemní vody (proto vrt vykazuje nejvyšší 

kolísání HPV v HGR), prostředí středně propustné, kde je dle 

hydraulického modelu uvažována hydraulická vodivost 5.10-6 až 

1.10-5 m/s). 

Režim HPV dobře odpovídá kolísání 

přírodních zdrojů z modelu BILAN, 

pokles HPV je nepatrně pomalejší než 

pokles velikosti dotace z modelu 

BILAN. 

Dlouhodobý trend s velmi výrazným sezónním 

kolísáním HPV, nárůst HPV na konci roku 2010. 

Od poloviny roku 2011 HPV víceméně stagnuje a 

dosahuje zhruba průměrné HPV, ke konci roku 

2014 HPV klesá. Velmi dobrá shoda v trendu 

s dlouhodobě pozorovaným vrtem VP7508 

Všelibice (C). 

365.43 m n. 

m.  

(podle HPV 

ze 

19.7.2010) 

VP7513 

Cetenov 

(Západ, C) 

Vrt je situován v infiltrační oblasti HGR v kolektoru C, na 

hranici HGR, 750 m od Zábrdky, která zde již má výraznou 

drenážní funkci, vrt reprezentuje mělčí i hlubší část kolektoru C 

(Ca i Cb), okolí vrtu je obklopeno vulkanickými žilami, úroveň 

HPV odpovídá hladině v Zábrdce (malé kolísání HPV), prostředí 

středně propustné, kde je dle hydraulického modelu uvažována 

hydraulická vodivost 5.10-6 až 1.10-5 m/s). 

Režim HPV trendově dobře odpovídá 

dotaci z modelu BILAN bez jeho 

sezonního kolísání, pokles HPV je 

velmi pozvolný oproti poklesu velikosti 

přírodních zdrojů z modelu BILAN. 

 

Dlouhodobý trend bez sezónního kolísání HPV, 

nárůst HPV na konci roku 2010. Od poloviny 

roku 2011 HPV víceméně stagnuje. 

Velmi dobrá shoda s dlouhodobě pozorovaným 

vrtem VP7508 Všelibice (C) a VP7512 Bukovno 

(C). 

359.43 m n. 

m.  

(podle HPV 

ze 

20.8.2010) 

VP7512 

Bukovno (C) 

Vrt je situován nedaleko drenážní oblasti v dolní části HGR 

v kolektoru C, na rozvodnici mezi Strenickým potokem a Bělou, 

Kolísání HPV se vůbec neshoduje s 

kolísání přírodních zdrojů z modelu 

Dlouhodobý trend bez sezónního kolísání HPV, 

maximální HPV dosažena s dvouletým 

236.78 m n. 

m.  
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Vrt Charakteristika vrtu 
Charakteristika kolísání HPV vs. 

model BILAN 
Trend 

Signální 

úroveň 

HPV 

vrt reprezentuje mělčí i hlubší část kolektoru C (Ca i Cb), 

prostředí málo propustné, kde je dle hydraulického modelu 

uvažována hydraulická vodivost 5.10-7 až 1.10-6 m/s. 

BILAN. Maximální HPV oproti 

zvýšeným hodnotám přírodních zdrojů 

se projevují s dvouletým zpožděním. 

zpožděním. 

Velmi dobrá shoda s dlouhodobě pozorovaným 

vrtem VP7525 Mšeno (C) ze sousedního HGR 

4521. 

(podle HPV 

ze 

19.7.2010) 

VP7531 

Jenišovice 

(C)  

Vrt je situován v infiltrační oblasti HGR v kolektoru C, na 

rozvodnici mezi Mohelkou a Jizerou, dno vrtu se nachází zhruba 

30m pod úrovní regionální HPV, vrt reprezentuje mělčí část 

kolektoru C (Cb), prostředí středně propustné, kde je dle 

hydraulického modelu uvažována hydraulická vodivost 5.10-6 až 

1.10-5 m/s). 

Nehodnoceno, příliš krátké sledování 

(od 1.1.2008). 

Málo výrazný dlouhodobý trend s výrazným 

sezónního kolísání HPV, průběh HPV se 

neshoduje s ostatními vrty, až 18 m kolísání 

HPV. 

nelze 

stanovit 

VP7540 

Horní 

Bukovina (C)  

Vrt se nachází v údolí Zábrdky, přímo vedle toku Zábrdky, která 

zde představuje lokální drenáž podzemní vody, vrt reprezentuje 

hlubší část kolektoru C (Ca), HPV je napjatá, prostředí velmi 

propustné, kde je dle hydraulického modelu uvažována 

hydraulická vodivost 5.10-4 až 1.10-3 m/s. 

Nehodnoceno, příliš krátké sledování 

(od 1.1.2008), nicméně prokazatelný 

nárůst HPV po srpnu 2010, stejně jako 

u dotace z modelu BILAN. 

Dlouhodobý trend bez sezónního kolísání HPV, 

nárůst HPV na konci roku 2010. Od poloviny 

roku 2011 HPV víceméně stagnuje, ke konci roku 

2014 HPV nepatrně klesá. 

Velmi dobrá shoda s dlouhodobě pozorovaným 

vrtem VP7508 Všelibice (C) a VP7513 Cetenov 

(Západ, C). 

243.99 m n. 

m.  

(podle HPV 

ze 

22.9.2009) 

VP7533 

Ralsko (C)  

Vrt je situován v infiltrační oblasti HGR v kolektoru C, na 

hranici HGR, na rozvodnici mezi Jizerou a Ploučnicí, vrt 

reprezentuje hlubší část kolektoru C (Ca), prostředí středně 

propustné, kde je dle hydraulického modelu uvažována 

hydraulická vodivost 5.10-6 až 1.10-5 m/s). 

Nehodnoceno, příliš krátké sledování 

(od 1.1.2008), nicméně prokazatelný 

nárůst HPV po srpnu 2010, stejně jako 

u dotace z modelu BILAN. 

Dlouhodobý trend bez sezónního kolísání HPV, 

nárůst HPV na konci roku 2010. Od poloviny 

roku 2011 HPV víceméně stagnuje, ke konci roku 

2014 HPV nepatrně klesá. 

Velmi dobrá shoda s dlouhodobě pozorovaným 

vrtem VP7508 Všelibice (C) a VP7513 Cetenov 

(Západ, C). 

292.08 m n. 

m.  

(podle HPV 

ze 

21.8.2010) 

VP7542 

Bezdědice 

(C)  

Vrt je situován v infiltrační oblasti HGR v kolektoru C, na 

hranici HGR, na regionální rozvodnici mezi Jizerou a Ploučnicí, 

na kopci 600 m od Strenického potoka, který zde má 

zanedbatelné drenážní účinky, vrt reprezentuje hlubší část 

kolektoru C (Ca), prostředí středně propustné, kde je dle 

hydraulického modelu uvažována hydraulická vodivost 5.10-6 až 

1.10-5 m/s). 

Nehodnoceno, příliš krátké sledování 

(od 1.1.2008), nicméně prokazatelný 

nárůst HPV po srpnu 2010, stejně jako 

u dotace z modelu BILAN. 

Dlouhodobý trend bez sezónního kolísání HPV, 

nárůst HPV na konci roku 2010 až do konce roku 

2014. 

Dobrá shoda s dlouhodobě pozorovaným vrtem 

VP7508 Všelibice (C) a VP7513 Cetenov 

(Západ, C). 

275.4 m n. 

m.  

(podle HPV 

ze 

20.8.2010) 

VP7520 

Obodř (C) 

Vrt je situován v drenážní oblasti HGR v kolektoru C, na kopci 

2200 m od Jizery, vrt reprezentuje mělčí i hlubší část kolektoru C 

(Ca i Cb), prostředí propustné, kde je dle hydraulického modelu 

uvažována hydraulická vodivost 5.10-5až 1.10-4 m/s). 

Režim HPV odpovídá dotaci z modelu 

BILAN, vyšší HPV odpovídá obdobím 

s vyšší dotací, pokles HPV je okamžitý, 

v době nižší dotace se HPV pohybuje 

na víceméně stejné úrovni, která je 

zřejmě řízena Jizerou.  

Výrazné sezónní kolísání HPV, bez 

dlouhodobého trendu, i po nárůstu HPV v roce 

2010 HPV klesá na původní úroveň 

v předchozích letech. 

183.87 m n. 

m.  

(podle HPV 

ze 

20.2.2010) 

VP0672 

Otradovice 

(Q) 

Vrt je situován v drenážní oblasti HGR v kvartérním kolektoru, 

v údolí 350 m od Jizery, prostředí propustné. 

Režim HPV odpovídá dotaci z modelu 

BILAN, vyšší HPV odpovídá obdobím 

s vyšší dotací, pokles HPV je okamžitý, 

Výrazné sezónní kolísání HPV, bez 

dlouhodobého trendu, i po nárůstu HPV v roce 

2010 HPV klesá na původní úroveň 

172.15 m n. 

m.  

(podle HPV 
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Vrt Charakteristika vrtu 
Charakteristika kolísání HPV vs. 

model BILAN 
Trend 

Signální 

úroveň 

HPV 

v době nižší dotace se HPV pohybuje 

na víceméně stejné úrovni, která je 

řízena Jizerou. 

v předchozích letech. ze 3.8.2010) 

VP0628 

Bukovina u 

Turnova (Q) 

Vrt je situován v drenážní oblasti HGR v kvartérním kolektoru, 

v údolí Jizery. 

Režim HPV odpovídá dotaci z modelu 

BILAN, vyšší HPV odpovídá obdobím 

s vyšší dotací, pokles HPV je okamžitý, 

v době nižší dotace se HPV pohybuje 

na víceméně stejné úrovni, která je 

řízena Jizerou. 

Výrazné sezónní kolísání HPV, bez 

dlouhodobého trendu, i po nárůstu HPV v roce 

2010 HPV klesá na původní úroveň 

v předchozích letech. 

250.76 m n. 

m.  

(podle HPV 

ze 

24.9.2008) 

VP8486 

Svébořice 

(C)  

Vrt je situován v infiltrační oblasti sousedního HGR, v kolektoru 

C, 1000 m od hranice hodnoceného HGR. 

Nehodnoceno, příliš krátké sledování 

(od 1.1.2008), nicméně prokazatelný 

nárůst HPV po srpnu 2010, stejně jako 

u dotace z modelu BILAN. 

Dlouhodobý trend bez sezónního kolísání HPV, 

nárůst HPV na konci roku 2010 až do konce roku 

2014. 

Dobrá shoda s dlouhodobě pozorovaným vrtem 

VP7508 Všelibice (C) a VP7513 Cetenov 

(Západ, C). 

302.06 m n. 

m.  

(podle HPV 

ze 2.8.2010) 
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SHRNUTÍ SYSTÉMOVÉ ANALÝZY OBĚHU PODZEMNÍ VODY  

Prostory dotace a odvodnění kolektoru byly popsány jako uzavřený oběh (Herčík a kol. 1999) 

následovně: 

 Dotace – v oblasti volné hladiny v celé oblasti rajonu.  

 Proudění – určuje tok Jizery s drobnou variabilitou danou filtrační nehomogenitou, která 

vyděluje tři podoblasti Mohelka – Zábrdka, Bělá – Skalský potok a východní část. 

 Odvodnění je dáno prostřednictvím kvartéru do říční sítě, kde úplnou drenáž zprostředkovává 

pouze tok Jizery. 

Následující Obr. 5-8 až Obr. 5-10 jsou syntézou vytvořenou na základě strukturních 

a hydrogeologických údajů doplněnou o informace z chemizmu pozemních vod v době proudění 

a kolísání hladiny podzemní vody a představují základní výsledky analýzy oběhu podzemní vody 

v rajonu.  

 

Obr. 5-8. Linie hydrogeologických řezů 
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Obr. 5-9. Hydrogeologický koncepční model infiltrace, proudění a odvodnění rajonu 

 

 

Obr. 5-10. Hydrogeologický koncepční model vztahu rajonu 4410 a rajonu 4430 

 

HGR 4410 je součástí hydraulického modelu (Tab. 5-5), který dále zahrnuje HGR 4420, 4430 a 4710. 

V hydraulickém modelu HGR 4410 bude reprezentován druhou a třetí modelovou vrstvou. 
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Tab. 5-5. Generalizace koncepčního hydrogeologického modelu pro potřeby hydraulického modelu 

Modelová 

vrstva 

Litologie/ 

geologie 

Hydro-

geologie 
Báze Charakteristika 

1 

Pískovce 

březenského 

souvrství a 

svrchní 

rozpukaná zóna 

slínovců 

teplického 

ouvrství 

Kolektor D a 

svrchní 

rozpukaná 

zóna 

izolátoru 

D/Cb 

Báze flyšové facie 

březenského 

souvrství v místě 

jejich výskytu a 

svrchní rozpukaná 

zóna slínovců mimo 

výskyt pískovců 

březenského 

souvrství 

Lokálně báze 

rohateckých vrstev 

Výskyt ve východní části modelové oblasti; 

Hydraulicky velmi proměnlivý systém 

s lokálním prouděním podzemní vody; 

Hladina podzemní vody je volná, lokálně 

napjatá; 

Lokální výskyt zavěšených kolektorů (vrty, 

které charakterizují zavěšenou zvodeň, jsou 

v databázi odlišeny); 

Infiltrace v celé ploše, lokálně dochází k přetoku 

do podložních vrstev. 

2 

Pískovce 

jizerského 

souvrství, dle 

členění Uličného 

se jedná o TUR 5 

a 6, na západním 

okraji o TUR 4 

Kolektor Cb 

Ve východní části je 

báze stanovena dle 

báze kolektoru Cb v 

rámci geologického 

vymezení; 

Na západě, kde se 

nevyskytuje 

poloizolátor Cb/Ca je 

báze stanovena podle 

stropu kolektoru Ca v 

rámci geologického 

vymezení; 

Na západním okrají, 

kde je kolektor Cb 

suchý, báze je 

definována podle 

báze perforací vrtů, 

které odpovídají TUR 

4 

Výskyt v celé modelové oblasti; 

Hydraulicky velmi proměnlivý systém 

s lokálním i regionálním prouděním podzemní 

vody; 

Směrem na východ se snižuje propustnost 

kolektoru, na východním okraji vrstva má 

charakter izolátoru; 

Na západě je vytvořen spojený kolektor Ca a Cb, 

směrem na východ zvyšuje význam 

poloizolátoru Cb/Ca, který mimo zónu Jizery oba 

kolektory odděluje; 

Hladina podzemní vody je volná, lokálně 

napjatá, hladinu podzemní vody v kolektorech 

Ca a Cb nelze odlišit, proto jsou 

charakterizovány jednou mapou hydroizohyps; 

Na západě lokální výskyt zavěšených kolektorů 

(vrty, které charakterizují zavěšenou zvodeň, 

jsou v databázi odlišeny); 

Infiltrace především na západě a na severu, 

lokálně dochází k přetoku do podložních vrstev 

a k přítoku z nadložní vrstvy. 

3 

Pískovce 

jizerského 

souvrství, dle 

členění Uličného 

se jedná o TUR 3 

a 4, na západním 

okraji pouze o 

TUR 3 

Kolektor Ca 

Báze je stanovena 

podle báze písčité 

facie jizerského 

souvrství 

 

Výskyt v celé modelové oblasti; 

Hydraulicky velmi proměnlivý systém 

s regionálním prouděním podzemní vody; 

Směrem na východ se snižuje propustnost 

kolektoru, ve východní části vrstva má charakter 

izolátoru; 

Na západě je vytvořen spojený kolektor Ca a Cb, 

směrem na východ zvyšuje význam 

poloizolátoru Cb/Ca, který mimo zónu Jizery oba 

kolektory odděluje; 



Rebilance zásob podzemních vod                                                          ID EIS 10051606-SFŽP 

113 

Modelová 

vrstva 

Litologie/ 

geologie 

Hydro-

geologie 
Báze Charakteristika 

Hladina podzemní vody je napjatá, hladinu 

podzemní vody v kolektorech Ca a Cb nelze 

odlišit, proto jsou charakterizovány jednou 

mapou hydroizohyps; 

Na západě lokální výskyt zavěšených kolektorů 

(vrty, které charakterizují zavěšenou zvodeň, 

jsou v databázi odlišeny); 

Dotace vrstvy je daná přetokem z nadložních 

sedimentů, popř. podél lužické poruchy. 

4 

Slínovce 

jizerského a 

bělohorského 

souvrství 

Izolátor A/B 
Báze je daná stropem 

kolektoru A 

Výskyt v celé modelové oblasti; 

Hydraulicky relativně homogenní vrstva, která 

se nevyskytuje nebo je porušena podél lužické 

poruchy, Labe a možná i Jizery. 

5 

Pískovce 

perucko-

korycanského 

souvrství 

Kolektor A 
Báze je daná bází 

kolektoru A 

Výskyt v celé modelové oblasti; 

Hydraulicky relativně homogenní systém 

s regionálním prouděním podzemní vody, bez 

tektonických skoků; 

Hladina podzemní vody je napjatá. 

Infiltrace pouze na severu podél lužické 

poruchy, k drenáži dochází podél Labe. 
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5.3. NÁVRH NA DOPLNĚNÍ POZOROVACÍ SÍTĚ PODZEMNÍCH VOD 

Pro hodnocení dynamického chování podzemních a vyhodnocování aktuálního stavu hladin 

podzemních vod a zásob podzemních vod je nezbytné pokračovat v kontinuálním sledování hladin 

podzemních vod na síti ČHMÚ a nově vyhloubených vrtech (Tab. 5-6). Oba nově provedené vrty 

v kolektoru C 4410_23 Ralsko a 110_25 Bělá jsou z technického hlediska vhodné pro dlouhodobý 

monitoring podzemních vod. Více informací o těchto vrtech již bylo zmíněno v kapitole 3.2. 

 

Tab. 5-6 Doporučené vrty pro monitoring 

Vrt Signální úroveň HPV 

VP7501 Kobyly (C) 288.81 m n. m. (podle HPV ze 21.8.2010) 

VP7535 Bělá pod Bezdězem (C) 275.67m n. m. (podle HPV ze 1.8.2010) 

VP7508 Všelibice (C) 313.15m n. m. (podle HPV ze 1.8.2010) 

VP7510 Cetenov (Východ, C) 365.43m n. m. (podle HPV ze 19.7.2010) 

VP7513 Cetenov (Západ, C) 359.43m n. m. (podle HPV ze 20.8.2010) 

VP7512 Bukovno (C) 236.78m n. m. (podle HPV ze 19.7.2010) 

VP7531 Jenišovice (C)  nelze stanovit 

VP7540 Horní Bukovina (C)  243.99m n. m. (podle HPV ze 22.9.2009) 

VP7533 Ralsko (C)  292.08m n. m. (podle HPV ze 21.8.2010) 

VP7542 Bezdědice (C)  275.4m n. m. (podle HPV ze 20.8.2010) 

VP7520 Obodř (C) 183.87m n. m. (podle HPV ze 20.2.2010) 

VP0672 Otradovice (Q) 172.15m n. m. (podle HPV ze 3.8. 2010) 

VP0628 Bukovina u Turnova (Q) 250.76m n. m. (podle HPV ze 24.9. 2008) 

VP8486 Svébořice (C)  302.06m n. m. (podle HPV ze 2.8.2010) 

4410_23 Ralsko (C) nově vyhloubený vrt 

4410_25 Bělá pod Bezdězem (C) nově vyhloubený vrt 

Vysvětlivky: C – kolektor v jizerském souvrství; Q – kvartérní kolektor; HPV – hladina podzemní vody 
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6. MODELOVÉ VÝPOČTY ZÁSOB PODZEMNÍCH 

VOD 

6.1. HYDROLOGICKÝ MODEL 

6.1.1. DOTACE PODZEMNÍCH VOD 

POPIS SADY POVODÍ A DOSTUPNÝCH DAT 

Plocha HGR 4410 je vyplněna povodími pravostranných přítoků Jizery. Odtoky ze 4 takových povodí 

jsou sledovány vodoměrnými stanicemi v blízkosti ústí do Jizery. Jedná se o profily Chocnějovice –

Mohelka (0940), Podhora –Malá Mohelka (0950), Dolní Bukovina –Zábrdka (0960) a Velký Rečkov –

Bělá (0970). Průtoky v uvedených profilech jsou dlouhodobě pozorované vodoměrnými stanicemi 

ČHMÚ. 

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

datech obsahuje Tab. 6-1 

 

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

 

ID–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. 

 

V důsledku dostatku vodoměrných stanic ČHMÚ nebylo na území rajonu provedeno žádné doplňkové 

hydrometrické měření, resp. zřízena vodoměrná stanice VÚV. 
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Obr. 6-1. Lokalizace zájmové oblasti s polohou relevantních vodoměrných stanic ČHMÚ. 

 

INFORMACE O MÍŘE OPRAV PRŮTOKŮ O VYUŽITÍ PODZEMNÍCH A POVRCHOVÝCH VOD 

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

odtoku byly opraveny o užívání vod z důvodu vyšší relativní míry ovlivnění. Míru ovlivnění 

vyjádřenou v % celkového odtoku obsahuje Tab. 6-2. 

 

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

jednotlivá období. 
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POSTUP A VÝSLEDKY STANOVENÍ PODZEMNÍHO ODTOKU A DOTACE PODZEMNÍCH VOD 

Vzhledem k tomu, že podstatná část plochy HGR 4410 je pokryta povodími s pozorováním průtoků, 

byl zvolen následující postup stanovení dotace podzemních vod: 

1. Plocha rajonu nepokrytá povodími s pozorováním byla rozdělena na dvě části, pro které byly 

použity rozdílné analogony pro přenos parametrů modelu hydrologické bilance. 

2. Na dílčích povodích s denním pozorováním (Mohelka, Zábrdka, Malá Bělá) byl metodou 

klouzavých minimálních měsíčních průtoků separován z celkového průtoku základní odtok. 

3. Pro všechna dílčí povodí a pro celý rajon byly vypočteny řady průměrných srážek a průměrných 

teplot v období 1981–2010. 

4. Pro povodí s denním pozorováním (Mohelka, Zábrdka, Malá Bělá) byly odvozeny parametry 

výtokových čar základního odtoku a jim odpovídající hodnoty parametru základního odtoku ze 

zásoby podzemní vody v modelu BILAN. 

5. Pro povodí s měsíčním pozorováním (Mohelka, Zábrdka, Malá Bělá, Malá Mohelka) byl 

kalibrován model BILAN, s využitím pozorovaného odtoku, případně základního odtoku 

odhadnutého v bodě 2. a parametru výtoku základního odtoku ze zásoby podzemní vody 

stanoveného v bodě 4. 

6. Pro části rajonu nepokryté pozorovanými povodími byla s využitím parametrů modelu BILAN 

kalibrovaných v povodích – analogonech, modelována hydrologická bilance. 

7. Průběh základního odtoku a dotace podzemních vod ze srážek pro celý rajon byl vypočten jako 

součet příslušných veličin z dílčích pozorovaných povodí a částí rajonu bez pozorování. 

Výsledky pro rajon dle této metodiky jsou dále označovány HGR_SYN. 

 

V případě hydrogeologických rajonů s menším počtem pozorovaných dat, není možné tento postup 

použít a je nutno volit postup alternativní, kterýbyl pro srovnání použit rovněž: 

1. Pro dílčí povodí s pozorováním byl metodou klouzavých minimálních měsíčních průtoků 

separován základní odtok z celkového odtoku. 

2. Pro všechna dílčí povodí a pro celý rajon byly vypočteny řady průměrných srážek a průměrných 

teplot v období 1981–2010. 

3. Pro povodí s denním pozorováním (Mohelka, Zábrdka, Malá Bělá) byly odvozeny parametry 

výtokových čar základního odtoku a jim odpovídající hodnoty parametru výtoku základního odtoku 

ze zásoby podzemní vody v modelu BILAN. 

4. Pro povodí s měsíčním pozorováním (Mohelka, Zábrdka, Malá Bělá, Malá Mohelka) byl 

kalibrován model BILAN, s využitím pozorovaného odtoku, případně základního odtoku 

odhadnutého v bodě 1 a parametru výtoku základního odtoku ze zásoby podzemní vody 

stanoveného v bodě 3. 

5. Hydrologická bilance pro rajon byla modelována pomocí parametrických sad přenesených z povodí 

nakalibrovaných v bodě 4 a meteorologických dat pro rajon. 
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6. Průběh základního odtoku a dotace podzemních vod ze srážek pro rajon byl vypočten jako průměr 

příslušných veličin dle jednotlivých parametrických sad vážený plochou pozorovaného povodí 

připadající na rajon (IA v Tab. 6-1). 

Výsledky pro rajon dle této metodiky jsou dále označovány HGR_TRANS.  

 

V případě řešeného HGR 4410 doporučujeme použít výsledky alternativy HGR_SYN. 

V následujících grafech (Obr. 6-2 až Obr. 6-24) jsou znázorněny průběhy měsíčních řad pozorovaného 

a modelovaného odtoku, průběhy základního odtoku stanovené separací a modelováním. Pro všechny 

použité dílčí části rajonu a pro rajon jako celek byly vyneseny řady měsíčních dotací zásob podzemní 

vody. Sezónní průběh základního odtoku ve formě pravděpodobnostních polí je vyjádřený pro zužující 

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

a 2001–2010. Stejné charakteristiky jsou pro dotace podzemní vody. Pro základní odtok a pro dotace 

podzemní vody jsou čáry překročení zpracované z chronologických řad, tj. ze všech měsíců období 

1981–2010 a 2001–2010. 

 

 

Obr. 6-2. Přenos (dolní část). Pozorovaný a modelovaný odtok [mm/měsíc]. 
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Obr. 6-3. Přenos (horní část). Pozorovaný a modelovaný odtok [mm/měsíc] 

 

Obr. 6-4. Povodí Mohelka (Chocnějovice). Pozorovaný a modelovaný odtok [mm/měsíc]. 
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Obr. 6-5. Povodí Malá Mohelka (Podhora). Pozorovaný a modelovaný odtok [mm/měsíc]. 

 
Obr. 6-6. Povodí Zábrdka (Dolní Bukovina). Pozorovaný a modelovaný odtok [mm/měsíc]. 
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Obr. 6-7. Povodí Malá Bělá (Velký Rečkov). Pozorovaný a modelovaný odtok [mm/měsíc]. 

 
Obr. 6-8. Základní odtok [mm/měsíc]. 
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Obr. 6-9. Přenos (dolní část). Základní odtok [mm/měsíc]. 

 

Obr. 6-10. Přenos (horní část). Základní odtok [mm/měsíc]. 
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Obr. 6-11. Povodí Mohelka (Chocnějovice). Základní odtok [mm/měsíc]. 

 

Obr. 6-12. Povodí Malá Mohelka (Podhora). Základní odtok [mm/měsíc]. 
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Obr. 6-13. Povodí Zábrdka (Dolní Bukovina). Základní odtok [mm/měsíc]. 

 

Obr. 6-14. Povodí Malá Bělá (Velký Rečkov). Základní odtok [mm/měsíc]. 
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Obr. 6-15. HGR 4410. Modelovaná dotace podzemních vod [mm/měsíc]] 

 

Obr. 6-16. Přenos (dolní část). Modelovaná dotace podzemních vod [mm/měsíc] 
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Obr. 6-17. Přenos (horní část). Modelovaná dotace podzemních vod [mm/měsíc]. 

 
Obr. 6-18. Povodí Mohelka (Chocnějovice). Modelovaná dotace podzemních vod [mm/měsíc]. 
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Obr. 6-19. Povodí Zábrdka (Dolní Bukovina). Modelovaná dotace podzemních vod [mm/měsíc]. 

 
Obr. 6-20. Povodí Malá Bělá (Velký Rečkov). Modelovaná dotace podzemních vod [mm/měsíc]. 
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Obr. 6-21. Pravděpodobnostní pole – základní odtok [mm/měsíc]. Plné plochy odpovídají období 1981-2010, čáry 

období 2001-2010 

 

Obr. 6-22. Pravděpodobnostní pole – dotace podzemní vody. Plné plochy odpovídají období 1981-2010, čáry 

období 2001-2010. 
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Obr. 6-23. Čára překročení měsíčního základního odtoku [mm/měsíc]. 

 

Obr. 6-24. Čára překročení měsíční dotace podzemní vody [mm/měsíc]. 
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SOUHRNNÉ CHARAKTERISTIKY HYDROLOGICKÉ BILANCE 

Souhrnné charakteristiky hydrologické bilance za jednotlivá modelovaná povodí a celý 

hydrogeologický rajon jsou uvedeny v Tab. 6-3 až Tab. 6-5 

 

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

 

 

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

 

P měsíční srážkový úhrn (mm/měsíc) 

R měsíční odtoková výška pozorovaná (mm/měsíc) 

RM měsíční odtoková výška modelovaná (mm/měsíc) 

RC dotace zásob podzemních vod (mm/měsíc, l/s/km2) 

ET evapotranspirace (mm/měsíc) 

 

Tab. 6-5. Porovnání základního odtoku [l/s/km
2
] dle prezentovaného modelu se státní bilancí (2007–2010). 

 

 

Průměrný roční modelovaný odtok, základní odtok, poměr základního odtoku k celkovému (baseflow 

index BFI) a dotace podzemních vod za období 1981–2010 je zobrazen na Obr. 6-25. Je patrné, že 

výsledky jsou konzistentní. V horní části povodí dochází k vyšší dotaci podzemních vod než v části 

dolní. BFI dosahuje hodnot většinou 0.6–0.8. 
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Obr. 6-25. Přehled prostorového rozložení průměrného ročního modelovaného odtoku (RM), základního odtoku 

(BF), BFI a dotace podzemních vod (RC) pro období 1981–2010. 

 

POSOUZENÍ VÝVOJE PRŮMĚRNÝCH VELIČIN HYDROLOGICKÉ BILANCE 

V Obr. 6-26 až Obr. 6-31 jsou znázorněny průběhy ročních řad základních veličin hydrologické 

bilance za období 1961–2010 v jednotlivých dílčích povodích a částech HGR 4410. Srážky a na nich 

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

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

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

i ročního základního odtoku. 

V tabulkách Tab. 6-6 až Tab. 6-9 jsou uvedeny průměry odtoku, aktuální evapotranspirace, dotace 

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

2001–2010 a 1961–1980 pomocí poměrů hodnot (u teplot vzduchu rozdílů hodnot). Je zřejmé, že 

diference mezi různými obdobími většinou nepřesahují 5 %, jsou tedy srovnatelné s hodnotou střední 

kvadratické chyby dlouhodobých průměrných průtoků pro data 1. kategorie, která podle ČSN 75 1400 

činí 8 %. 
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Obr. 6-26 Vývoj průměrných ročních srážek. 

 

Obr. 6-27 Vývoj průměrné roční teploty. 

 

Obr. 6-28 Vývoj aktuální evapotranspirace (odhad z modelu BILAN). 
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Obr. 6-29 Vývoj průměrného ročního odtoku (odhad z modelu BILAN). 

 

Obr. 6-30 Vývoj průměrné roční dotace zásob podzemní vody (odhad z modelu BILAN). 

 

Obr. 6-31 Vývoj průměrného ročního základního odtoku (odhad z modelu BILAN). 
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Tab. 6-6 Vývoj odtoku (odhad z modelu BILAN). 

 1961-1980 1981-2010 2001-2010 

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

HGR 186.27 180.66 0.97 184.10 1.02 

Malá Bělá (Velký Rečkov) 151.94 149.48 0.98 149.68 1.00 

Malá Mohelka (Podhora) 135.79 129.34 0.95 126.32 0.98 

Mohelka (Chocnějovice) 323.89 312.37 0.96 328.82 1.05 

přenos (dolní část) 128.08 126.53 0.99 123.97 0.98 

přenos (horní část) 238.51 226.89 0.95 236.71 1.04 

Zábrdka (Dolní Bukovina) 188.60 179.63 0.95 183.93 1.02 

 

Tab. 6-7 Vývoj aktuální evapotranspirace (odhad z modelu BILAN). 

 1961-1980 1981-2010 2001-2010 

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

HGR 500.58 507.70 1.01 520.22 1.02 

Malá Bělá (Velký Rečkov) 512.46 523.64 1.02 533.96 1.02 

Malá Mohelka (Podhora) 529.62 544.06 1.03 554.95 1.02 

Mohelka (Chocnějovice) 519.18 540.32 1.04 562.32 1.04 

přenos (dolní část) 482.95 480.40 0.99 486.78 1.01 

přenos (horní část) 509.38 526.11 1.03 548.48 1.04 

Zábrdka (Dolní Bukovina) 509.35 511.55 1.00 523.15 1.02 

 

Tab. 6-8 Vývoj dotace zásob podzemní vody (odhad z modelu BILAN). 

 1961-1980 1981-2010 2001-2010 

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

HGR 153.32 147.00 0.96 157.21 1.07 

Malá Bělá (Velký Rečkov) 149.04 142.28 0.95 156.24 1.10 

Malá Mohelka (Podhora) 123.90 115.10 0.93 125.87 1.09 

Mohelka (Chocnějovice) 213.75 209.71 0.98 225.57 1.08 

přenos (dolní část) 125.02 119.52 0.96 123.91 1.04 

přenos (horní část) 162.25 155.86 0.96 169.28 1.09 

Zábrdka (Dolní Bukovina) 179.52 165.69 0.92 182.78 1.10 

 

Tab. 6-9 Vývoj základního odtoku (odhad z modelu BILAN). 

 1961-1980 1981-2010 2001-2010 

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

HGR 148.91 146.06 0.98 147.06 1.01 

Malá Bělá (Velký Rečkov) 142.66 140.12 0.98 139.40 0.99 

Malá Mohelka (Podhora) 118.53 112.89 0.95 108.78 0.96 

Mohelka (Chocnějovice) 210.63 208.73 0.99 217.15 1.04 

přenos (dolní část) 120.72 119.19 0.99 116.43 0.98 

přenos (horní část) 159.86 155.01 0.97 160.07 1.03 

Zábrdka (Dolní Bukovina) 171.67 163.93 0.95 166.67 1.02 
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6.1.2. POSOUZENÍ MOŽNÝCH DOPADŮ ZMĚN KLIMATU 

Posouzení možných dopadů klimatické změny bylo provedeno na základě simulací 15 regionálních 

klimatických modelů pro časové horizonty 2025 (2011–2040), 2055 (2041–2070) a 2085 (2071–

2100). Vzhledem k dostupným datům jsou uvažovány změny oproti období 1961–1990, které je 

standardně používáno jako výchozí stav ve studiích dopadů změn klimatu. 

Uvažované změny srážek i teploty udává Obr. 6-32. 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.  

 

 

Obr. 6-32. Měsíční změny srážek (poměr) a teploty (rozdíl) dle RCM simulací pro jednotlivé měsíce. Krabicové 

grafy indikují 5%, 25%, 50%, 75% a 95% kvantil rozdělení měsíčních změn v souboru klimatických modelů. 

 

Relativní změny základního odtoku, dotace zásob podzemní vody a celkového odtoku pro celý 

hydrogeologický rajon udává Obr. 6-33. Změny základního odtoku jsou značně nejisté. V případě 

dotace zásob podzemních vod je patrný nárůst v zimních měsících a pokles v jarních měsících, což je 

spojeno s posunem doby tání sněhu. S relativně malou nejistotou je projektován pokles dotace 

v letních měsících. 
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Obr. 6-33. Měsíční změny základního odtoku [-], dotace zásob podzemní vody [mm] a odtoku dle RCM simulací 

pro jednotlivé měsíce. Krabicové grafy indikují 5%, 25%, 50%, 75% a 95% kvantil rozdělení měsíčních změn v 

souboru klimatických modelů.  

 

ZHODNOCENÍ MONITORINGU A NÁVRH ÚPRAVY POZOROVACÍ SÍTĚ. 

Pro dlouhodobé sledování vývoje hydrologických poměrů v posuzovaném rajonu stávající soustava 

vodoměrných stanic vyhovuje. V rámci zpracování rajonů ležících v povodí Jizery byla zpracována 

i průtoková bilance stanic až po závěrový profil Předměřice (dříve Tuřice). Podle provedené analýzy 

lze usuzovat, že průtoky v této stanici jsou nadhodnocované, ČHMÚ by je měl ověřit. 

 



Rebilance zásob podzemních vod                                                          ID EIS 10051606-SFŽP 

137 

6.2. HYDRAULICKÝ MODEL PROUDĚNÍ PODZEMNÍ VODY 

Hydraulický model proudění podzemní vody realizovaný v rámci projektu Rebilance byl zpracován ve 

3 etapách: 

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

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

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

kalibrace kapacitních parametrů modelu. Statistickým zpracováním byl odvozen průměrný 

hydrologický rok v parametrech doplnění a prázdnění zásob podzemní vody. 

3. Stacionární simulace proudění při odběrech podzemní vody – rekalibrace modelu na základě 

výsledků realizovaných průzkumů a dalších hodnocení. Simulace proudění při variantních 

(optimalizovaných) odběrech podzemní vody. 

 

DISKRETIZACE MODELOVÉHO ÚZEMÍ 

Cílem diskretizace modelu je vhodné rozdělení oblasti modelového řešení do výpočetních elementů 

a modelových vrstev (horizontální a vertikální diskretizace). Rozsah modelového území je volen tak, 

aby zahrnoval pokud možno veškeré hydrogeologické jednotky, které se podílí na tvorbě zdrojů, 

oběhu a drenáži podzemní vody v prostoru hydrogeologických rajonů sdružených do regionu 11 (Obr. 

6-34). 

 

 

Obr. 6-34. Modelový region 11 
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 Ve vertikálním směru je model diskretizován podrobněji – podle stratigrafie do 6 modelových 

vrstev. 

 Báze modelu je zadána na předpokládaném stratigrafickém rozhraní křída/podloží. 

 Ve vertikálním směru prostor modelu zahrnuje celou mocnost křídových sedimentů 

a sedimenty kvartéru teras řeky Labe. Schéma vertikálního členění modelového prostoru je 

uvedeno v Obr. 6-35. 

 První modelová vrstva (od shora, viz Obr. 6-35) nepokrývá celou plochu modelové oblasti, 

reprezentuje kolektor coniaku (kolektor D) v rozsahu předpokládaného výskytu kolektorských 

hornin tohoto stáří, jehož součástí je HGR 4420. 

 Druhá modelová vrstva nepokrývá celou rozlohu modelového území, ale pouze tu část území, 

kde se vyskytuje kolektor D nebo kde je v hg. rajonu 4430 turonský kolektor C překryt 

izolátorem. Druhá modelová vrstva reprezentuje izolátor C/D. 

 Třetí modelová vrstva je rozšířena v celé ploše modelu a reprezentuje: 

o svrchní část turonského kolektoru C v oblastech, kde nelze vymezit dílčí kolektory 

o turonu, 

o dílčí turonský kolektor Cb v prostoru jeho předpokládaného výskytu, 

o sedimenty kvartéru lokalizované podél toku Labe (části HGR 1171 a 1172). 

 Čtvrtá modelová vrstva je rozšířena v celé ploše modelu a reprezentuje: 

o spodní část turonského kolektoru C v oblastech, kde nelze vymezit dílčí kolektory 

o turonu, 

o dílčí turonský kolektor Ca v prostoru jeho předpokládaného výskytu, 

o sedimenty kvartéru lokalizované podél toku Labe (části HGR 1171 a 1172). 

 Třetí a čtvrtá modelová vrstva tak dohromady reprezentují hlavní hydrogeologické celky celé 

modelové oblasti - základní hg. rajony 4410, 4430 a 4521 a části hg rajonů 4522 (základní) 

a 1171 a 1172 (svrchní). Přechod v jihozápadním směru vykliňujícího turonského kolektoru C 

do kvartérního kolektoru Labe byl zvolen jako přijatelná schematizace, přičemž oddělení 

těchto dvou jednotek v rámci simulace je provedeno pomocí rozdílných zón hydraulických 

parametrů. Mocnost obou vrstev směrem k jihozápadu klesá tak, aby společná mocnost obou 

vrstev odpovídala reálným mocnostem simulovaných kolektorů. 

 Pátá modelová vrstva reprezentuje izolátor bělohorského a jizerského souvrství (A/C) a je 

průběžná v celé ploše modelového území. 

 Šestá modelová vrstva reprezentuje křídový bazální kolektor cenomanu – kolektor A. Svým 

plošným rozsahem odpovídá rozsahu celého modelového území a kromě bazálního hg. rajonu 

4710 tak podél severozápadní hranice oblasti zasahuje okrajově i do bazálního hg. rajonu 

4720. 

V horizontální rovině je modelové území diskretizováno pomocí pravidelné čtvercové sítě s velikostí 

strany 100 m. V modelovém řešení je celkem 896 260 aktivních výpočetních buněk (buňky, do 

kterých jsou zadávána vstupní data a ve kterých probíhá výpočet hydraulické výšky). Nejmenší plošný 

rozsah má 1. modelová vrstva, 3. až 6. vrstva jsou plošně shodné s rozsahem modelové oblasti. 

Hydrogeologický rajon 4410 je v modelu reprezentován 137 580 buňkami 3. a 4. modelové vrstvy. 
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Obr. 6-35. Schéma vertikální diskretizace modelu regionu 11 

 

6.2.1. OKRAJOVÉ PODMÍNKY A VSTUPNÍ DATA  

Proudění podzemní vody v prostoru modelu je vymezeno zadáním okrajových podmínek odvozených 

z koncepčního modelu. Množství podzemní vody, které proudí v simulované struktuře, je dáno 

zadanou velikostí zdrojů podzemní vody. V případě regionu 11 se jedná o:  

• Efektivní srážkovou infiltraci (dotace z atmosférických srážek přes nesaturovanou zónu na 

hladinu podzemní vody - viz níže). 

• Přítok podzemní vody z oblastí mimo modelové území – přes vertikální hranice modelu z jeho 

zázemí, nebo po tektonických liniích probíhajících v oblasti hranice modelu. V modelu regionu 

11 předpokládáme tento typ okrajové podmínky na severovýchodní hranici, kde hranici mezi 

krystalinikem a křídou definuje lužické zlomové pásmo. Předpokládáme možnost dotace do 

kolektorů C a A. 

• Indukované zdroje podzemní vody - vcez povrchové vody do horninového prostředí vlivem 

odtržené hladiny podzemní vody v místech některých toků. V regionu 11 je infiltrace z toků 

umožněna pouze na dolním toku Jizery a v okolí soutoku Jizery s Labem, kde jsou indukované 

zdroje vodohospodářsky intenzivně využívány. V ploše vymezující zájmový hg. rajon 4410 je 

situován Kochánecký jímací řad, který je součástí odběru pro ÚV Káraný. Jedná se o řadu 

násoskových studní, které jako zdroj podzemní vody z velké části využívají vodu, která vlivem 

snížení tlaku v kolektoru infiltruje do horninového prostředí z Jizery. 

• Umělou infiltraci - vsakovací objekty (infiltrační vany) systému umělé infiltrace Káraný.  

Odtok podzemní vody z modelového území probíhá prostřednictvím drenáže podzemní vody do: 

• říční sítě a vodních nádrží – hlavní drenážní báze modelu tvoří Labe a Jizera, pro rajon 4410 je 

drenáž zprostředkována kromě Jizery rovněž Mohelkou, Malou Mohelkou, Zábrdkou, Bělou 

a jejich drobnými přítoky, 

• pramenů (v HGR 4410 je ČHMÚ monitorován pramen Bezednice), 



Rebilance zásob podzemních vod                                                          ID EIS 10051606-SFŽP 

140 

• jímacích objektů (v roce 2010 bylo v databázi ISVS evidováno v ploše HGR 4410 66 odběrů 

podzemní vody). 

Srážková infiltrace je zadána pomocí 6 zón s hodnotami v rozsahu 3,3.10
-9

 m/s až 8,5.10
-9

 m/s. Pro hg. 

rajon 4410 je modelem odladěná hodnota 3427 l/s, tedy specifikum 5 l/s/ km
2
. Tato hodnota dobře 

koresponduje s hodnotou stanovenou hydrolologickým modelem (4,7 l/s/km
2
). 

Část srážkové infiltrace je v modelu zadána rovněž okrajovou podmínkou 2. typu (konstantní přítok) 

na severovýchodní hranici modelového území, kde je předpokládána infiltrace do turonského (C) 

a cenomanského (A) kolektoru částečně přetokem z krystalinického zázemí a částečně ze srážkové 

vody sestupující po tektonických strukturách tvořících tuto hranici. Velikost tohoto přítoku byla 

v modelu stanovena na celkových 96 l/s. Z tohoto množství 26 l/s tvoří přítok přímo do rajonu 4410. 

V modelu se uplatňuje menší měrou rovněž břehová infiltrace (v oblasti vodárenského odběru 

Káraný v prostoru násoskových řadů podél toku Jizery a částečně i Labe) a umělá infiltrace (v oblasti 

vodárenského odběru ze systému umělé infiltrace Káraný). V rajonu 4410 se nachází Kochánecký 

jímací řad a v modelu režimu při stávajících odběrech (na úrovni roku 2010) je břehová infiltrace 

stanovená na 28 l/s. 

 

HYDRAULICKÉ PARAMETRY 

Hydraulické odporové a kapacitní parametry horninového prostředí byly pro modelový region 11 a hg. 

rajon 4410 odladěny v rámci stacionárních a transientních modelových simulací. Vstupní údaje 

převzaté z dostupných informací vyhodnocených hydraulických zkoušek byly plošně interpretovány 

v rámci procesu kalibrace pomocí zón s konstantní hodnotou hydraulické vodivosti. 

Koeficienty hydraulické vodivosti se pohybují ve svrchní části (3. modelové vrstvě – kolektoru Cb - 

Obr. 6-37) řádech 10
-8

 až 10
-3

 m/s, přičemž v oblastech spíše drenážního charakteru kolem toků se 

pohybují v řádech 10
-5

 až 10
-3

 m/s. V řádech 10
-8

 až 10
-6

 m/s se pohybují v oblastech rozvodnic a na 

severovýchodní hranici v oblasti s vyšší nadmořskou výškou a výrazným hydraulickým gradientem. 

Velmi nízká hydraulická vodivost je v modelu rovněž použita pro simulaci výrazné hydrogeologické 

rozvodnice mezi povodím Jizery a Košáteckého potoka, která tvoří hranici mezi rajony 4410 a 4521. 

Koeficienty hydraulické vodivosti ve spodní části kolektoru rajonu (4. modelové vrstvě – kolektor Ca 

- Obr. 6-36) se pohybují v řádech 10
-8

 až 10
-4

 m/s. Modelová vertikální hydraulická vodivost se 

v prostoru rajonu 4410 pohybuje v rozmezí 10
-5

 až 10
-9

 m/s a obvykle je o jeden až dva řády nižší než 

vodivost horizontální. 
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Obr. 6-36 Modelová distribuce horizontální hydraulické vodivosti – 4. modelová vrstva, převážně kolektor Ca 
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Obr. 6-37 Modelová distribuce horizontální hydraulické vodivosti – 3. modelová vrstva, převážně kolektor Cb 
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Modelové hodnoty storativity byly stanoveny na 1,5 až 20 %, přičemž nejvyšší hodnota byla 

odladěna ve třetí vrstvě v prostoru odběru z jímacího řadu Kochánky a nejnižší hodnota byla odladěna 

v prostoru rozvodnice mezi povodím Jizery a Košáteckého potoka. Převládající pórovitost byla 

stanovena na hodnotu 5 až 6% pro obě dílčí části kolektoru C v rajonu 4410. 

 

6.2.2. MODELOVÉ PRŮBĚHY HLADIN A SMĚRY PROUDĚNÍ PODZEMNÍ VODY 

Koncepce stacionárních simulací je založena na předpokladu, že simulovány jsou ustálené úrovně 

hladiny podzemní vody při odpovídajících průměrných odběrech a při obvyklé drenáži podzemní vody 

do říční sítě. Stacionární model byl realizován ve dvou základních variantách: 

 varianta ideového neovlivněného stavu bez odběrů podzemní vody, 

 varianta při odběrech podzemní vody na úrovni roku 2010 – kalibrační varianta. 

Kromě těchto základních modelových simulací byla provedena řada účelových modelových 

stacionárních simulací směřujících k analýze samotného matematického modelu (analýzy senzitivity 

parametrů modelu) a k analýze režimu proudění v zájmové lokalitě a jeho ovlivnění (simulace 

alternativ vodohospodářského využití struktury). 

Základní varianta transientního modelu byla zpracována v měsíčním časovém kroku pro období 

hydrologických let 2001 - 2010. 

 

SIMULACE PROUDĚNÍ PODZEMNÍ VODY – REŽIM NEOVLIVNĚNÝ ODBĚRY  

Vypočtená základní bilance podzemní vody v rajonu je dokumentována v Tab. 6-10 a schématu na 

Obr. 6-38. Nepřesnost, která je v tabulce patrná mezi sumou přítoků a odtoků vyplývá z relativně 

složité geometrie modelu, kdy nelze zcela přesně stanovit bilanci na části hranice, kterou mezi rajony 

4410 a 4430 tvoří ve třetí modelové vrstvě Jizera. Tato chyba, která vzniká při procesu rozdělení 

celkové bilance modelového území na jednotlivé rajony, dosahuje 0,6%. 

 

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

 
přítok do rajonu odtok z rajonu 

 
l/s l/s 

infiltrace 3427.2 - 

povrchové toky 0 3282.7 

horizontální přetok přes hranici modelu 26 - 

horizontální přetok přes hranici - kvartér 1 26.8 

horizontální přetok přes hranici - hgr. 4521 194.2 194 

horizontální přetok přes hranici - hgr. 4430 173.3 279.5 

přetok z/do nadloží - - 

přetok z/do podloží 68.3 82.6 

odběr - 0 

suma 3890 3865.6 
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Obr. 6-38. Bilance modelových vrstev části modelu reprezentujícího rajon 4410 – ideová varianta bez odběrů 

 

SIMULACE SOUČASNÉHO REŽIMU PROUDĚNÍ PODZEMNÍ VODY  

Simulován byl průměrný odběr v roce 2010 na úrovni cca 448 l/s. Největším odběrem podzemní vody 

v oblasti je čerpání podzemní vody z příbřežního řadu čerpaného do ÚV Káraný – ČS Kochánky. 

Tento odběr je částečně dotován vodou, která se do horninového prostředí infiltruje z Jizery vlivem 

snížení hydraulické výšky v odebíraných studních. Snížení, které tento odběr v kolektoru (především 

v jeho svrchní části) vyvolává, tak není příliš velké, i když jeho dosah (v malých absolutních 

hodnotách) je v prostředí s vyšší propustností relativně velký. Další velké odběry podzemní vody 

(VaK Ml. Boleslav - Bělá p. B. – Páterov a SčVK Teplice – Libíč) jsou rozděleny do více vrtů (4 a 7 

vrtů) a jsou lokalizovány v oblastech, pro které byla odladěna vysoká hydraulická vodivost. Snížení, 

které je těmito odběry oproti ideové variantě bez odběrů generováno, tak není příliš výrazné. 

Maximální modelové snížení hladiny v rajonu 4410 je vypočteno v prostoru odběrů SčVK Teplice – 

Lesnovek (cca 11 l/s) a SčVK Teplice – Dolánky (3 vrty v rajonu 4410, cca 17,2 l/s) a dosahuje až 12 

m (odběr z obou jímacích území ale není přesně definován a výpočet snížení je tak orientační). Vlivem 

odběrů je snížena drenáž podzemní vody do povrchových toků o cca 394 l/s. 

Základní bilance podzemní vody vypočtená pro tuto variantu je dokumentována v Tab. 6-11, bilanční 

schéma pro jednotlivé modelové vrstvy je uvedeno v Obr. 6-43. Nepřesnost, která je v  patrná mezi 

sumou přítoků a odtoků vyplývá z relativně složité geometrie modelu, kdy nelze zcela přesně stanovit 

bilanci na části hranice, kterou mezi rajony 4410 a 4430 tvoří ve třetí modelové vrstvě Jizera. Tato 

chyba dosahuje 1,3%. 
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Obr. 6-39 Modelová hladina podzemní vody, ideová varianta neovlivněného stavu – 4. modelová vrstva, převážně 

kolektor Ca 
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Obr. 6-40 Modelová hladina podzemní vody, ideová varianta neovlivněného stavu – 3. modelová vrstva, převážně 

kolektor Cb 
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Obr. 6-41 Modelová hladina podzemní vody při aktuálních odběrech – 4. modelová vrstva, převážně kolektor Ca 
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Obr. 6-42 Modelová hladina podzemní vody při aktuálních odběrech – 3. modelová vrstva, převážně kolektor Cb 
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Tab. 6-11. Modelová bilance podzemní vody - varianta odběrů na úrovni roku 2010 

 
přítok do rajonu odtok z rajonu 

 
l/s l/s 

infiltrace 3427.2 - 

povrchové toky 28.1 2831.6 

horizontální přetok přes hranici modelu 26 - 

horizontální přetok přes hranici - kvartér 0.9 30.4 

horizontální přetok přes hranici - hgr. 4521 185.3 195.9 

horizontální přetok přes hranici - hgr. 4430 178.8 289.5 

přetok z/do nadloží - - 

přetok z/do podloží 67.5 83.8 

odběr - 448.3 

suma 3913.9 3879.6 

 

 

Obr. 6-43. Bilance modelových vrstev části modelu reprezentujícího rajon 4410 – varianta odběrů na úrovni roku 

2010 

 

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 vývoj úrovně hladiny podzemní vody ve vrtech v rajonu 

4410 má vliv především: 

• velikost aktuální infiltrace, 

• velikost kapacitních parametrů kolektoru, 

• hloubka a poloha objektu. 

Vývoj všech odběrů podzemní v rajonu 4410 v simulovaném období je dokumentován v Obr. 6-44. 

V Obr. 6-45 je dokumentován vývoj odběrů bez započtení jímání z Kocháneckého řadu (ČS 

Kochánky). Z trendových čar je patrný pozvolný pokles velikosti odběrů v rajonu. 
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Obr. 6-44. Vývoj odběrů (v měsíčním kroku) v období hydrologických let 2001-2010 

 

 

Obr. 6-45. Vývoj odběrů (v měsíčním kroku) v období hydrologických let 2001-2010 

 

V ploše vymezeného hg. rajonu 4410 je lokalizováno 12 monitorovací vrtů ČHMÚ, jejichž měřené 

údaje byly k dispozici pro ladění transientního modelu. Dva z nich (O2 a V-974) monitorují hladinu 

v kvartérním kolektoru 1172, který se na jihu modelového území překrývá se základním rajonem 

4410, přestože mocnost kolektoru C v této oblasti by měla být velmi malá. Z ostatních vrtů se jedná 

o 3 mělké vrty (do 10 m), které jsou v rámci transientní simulace vhodné k odladění režimu infiltrace 

při předpokladu rychlé reakce hladiny na srážky. Ostatní vrty dosahují větších hloubek (cca 40-185). 

Jejich perforované úseky ale vzhledem k jejich délce (cca 40-115 m) neumožňují přiřazení hladiny 

k jednotlivým dílčím částem kolektoru C v rajonu 4410.  

Měřené a modelové hladiny podzemní vody ve vrtu 658 jsou porovnány na Obr. 6-46, porovnání 

hladin ve vrtu 651 je uvedeno na Obr. 6-47. V obou případech se jedná o mělké vrty v drenážní oblasti 

na břehu Jizery. Režim měřené hladiny ve vrtu je v grafu vyznačen modře, modelová hladina je 

červeně a hodnoty úrovně jsou uvedeny na ose popsané rovněž červenou barvou. Rozdíl v absolutní 

hodnotě měřené a modelové hladiny je dán odchylkou kalibrace stacionárního modelu. Měřená 

hladiny ve vrtech vykazují relativně nízkou rozkolísanost s dobře patrným režimním chodem. 
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Z porovnání modelové a měřené hladiny podzemní vody je zřejmé, že bylo dosaženo dobré shody 

v úrovních i v trendu vývoje hladiny podzemní vody a režim doplňování mělké části kolektoru se 

v modelovém řešení dobře shoduje s měřenými daty. Z grafu na Obr. 6-46 je patrné, že model 

nepostihl výrazný pokles hladiny ve vrtu 658, ke kterému došlo v průběhu léta a podzimu 2004. Tento 

pokles hladin mohl být způsoben technickými problémy v měření nebo neevidovaným navýšením 

odběrů v prostoru Bakova nad Jizerou. 

 

 

Obr. 6-46. Porovnání měřené a modelové hladiny podzemní vody při transientní simulaci ve vrtu 658 

 

 

Obr. 6-47. Porovnání měřené a modelové hladiny podzemní vody při transientní simulaci ve vrtu 651 

 

Měřené a modelové hladiny podzemní vody ve vrtu 658 jsou porovnány na Obr. 6-46, porovnání 

hladin ve vrtu 651 je uvedeno na Obr. 6-47. V obou případech se jedná o hluboké vrty (130 a 185 m), 

které mají perforovaný úsek výstroje pod úrovní 60 m. Režim měřené hladiny ve vrtu je v grafu 

vyznačen modře, modelová hladina je červeně a zeleně pro 3. a 4. modelovou vrstvu a hodnoty 

modelové úrovně jsou uvedeny na ose popsané červenou barvou. Ve vrtu HSP-2T je patrný celkem 

výrazný sezónní chod, který je shodný s režimem infiltrace odladěným v modelu (Obr. 6-48), ve vrtu 

HSP-1T je pravidelný režim zcela zastřený a v měřených hodnotách se projevuje pouze dlouhodobější 

trend, který nemohl být v rámci desetiletého období transientní simulace postižen (Obr. 6-49). 
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Obr. 6-48. Porovnání měřené a modelové hladiny podzemní vody pro transientní simulaci ve vrtu HSP-2T 

 

 

Obr. 6-49. Porovnání měřené a modelové hladiny podzemní vody pro transientní simulaci ve vrtu HSP-1T 

 

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 dokumentovány v Obr. 6-50. 

 

Obr. 6-50. Odladěná modelová velikost srážkové infiltrace pro hg. rajon 4410 
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Z grafu je patrné, že okamžitá srážková infiltrace (ve smyslu měsíčního časového kroku simulace) 

byla modelem odladěna přibližně v rozmezí nuly až pětinásobku průměrné (stacionární) infiltrace. 

V obrázku je rovněž uvedena velikost průměrné modelové drenáže podzemní vody do povrchových 

vodotečí a rybníků. Vypočtené zpoždění maxim drenáže oproti maximům infiltrace je malé, obvykle 

méně než jeden měsíc. 

Na režimně měřených hladinách, ani na modelem vypočtených hladinách v monitorovaných vrtech, se 

neprojevují výrazné výkyvy způsobené změnami čerpání podzemní vody. V simulovaném období let 

2001 až 2010 nedocházelo k takovým změnám čerpaných množství u významných odběrů, které by 

mohly překrýt vliv sezónního kolísání hladin v pozorovacích vrtech sítě ČHMÚ. 

 

6.2.3. PROGNÓZNÍ MODELOVÉ SIMULACE 

TRANSIENTNÍ SIMULACE - PRŮMĚRNÝ HYDROLOGICKÝ ROK 

Transientní simulace průměrného hydrologického roku je založena na velikosti dotace stanovené jako 

aritmetický průměr měsíčních hodnot infiltrace odladěných v rámci transientního modelu pro období 

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

v Obr. 6-51, průměrná měsíční drenáž v Obr. 6-52. Odběr je zadán po celou dobu simulace konstantní 

na úrovni cca 448 l/s. 

 

 

Obr. 6-51. Doplňování přírodních zdrojů v průměrném hydrologickém roce 

 

 

Obr. 6-52. Drenáž do povrchových toků a rybníků v průměrném hydrologickém roce 
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Nejvyšší infiltrace podzemní vody vychází pro měsíce únor a březen, kdy dochází k dotaci podzemní 

vody vlivem zvýšeného nasycení připovrchové zóny při tání sněhu spolu s jarními srážkami, které v 

tomto období nejsou spotřebovávány evapotranspirací. Mírně nadprůměrná dotace je modelem 

předpokládána také na začátku hydrologického roku od listopadu do ledna. Všechny ostatní měsíce, od 

dubna do října, mají dotaci podzemní vody podprůměrnou. Nejmenší efektivní infiltrace byla 

odvozena pro měsíce duben a červen. Nízká infiltrace byla modelem odladěna pro celé vegetační 

období roku, kdy vysoká evapotranspirace zabraňuje dotaci podzemní vody. Modelová drenáž 

podzemní vody do povrchových toků je relativně stabilní, maximální základní odtok podzemní vody 

byl vypočten pro období únor až duben. 

 

VARIANTNÍ SIMULACE VODOHOSPODÁŘSKÉHO VYUŽITÍ ÚZEMÍ 

V rámci hydrogeologických modelů byly realizovány stacionární simulace, které zohledňovaly různé 

potenciální varianty odběrů. Prezentovány jsou 3 modelové varianty, které umožňují posoudit 

ovlivnění režimu proudění ve struktuře při zvýšení nebo snížení odběrů (v reálně očekávatelném 

rozsahu krátkodobého vývoje) oproti kalibrovanému stavu odpovídajícímu roku 2010. Jedná se 

o varianty: 

• varianta blízké perspektivy - odběry na úrovni maxima dosaženého za roky 2008 až 2012 

z každého registrovaného odběru, celkem z modelové oblasti 2127 l/s, z rajonu 4410 515 l/s. 

• varianta plošného navýšení odběru – navýšení všech odběrů o 15%, celkem z modelové oblasti 

2120 l/s, z rajonu 4410 515,5 l/s. 

• varianta plošného snížení odběrů - snížení všech odběrů o 15%, celkem z modelové oblasti 1677 

l/s, z rajonu 4410 381,1 l/s. 

V Tab. 6-12 je uvedena základní bilance pro tyto varianty. Varianta blízké perspektivy představuje 

zvýšení odběrů o cca 15%, což je shodné s variantou plošného navýšení. Distribuce odběrů v rámci 

rajonu je ale rozdílná. 

 

Tab. 6-12. Základní bilance variant stacionárního modelového řešení 

 

 

Modelové navýšení odběrů způsobuje mírný pokles celkové přirozené drenáže do povrchových toků. 

Infiltrace z kolektoru směrem do podloží ani výměna podzemní vody s okolními hg. rajony se v rámci 

prezentovaných změn odběrů prakticky nemění. V Tab. 6-13 jsou uvedeny velikosti odběrů při 
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jednotlivých variantách pro nejvýznamnější registrované odběry s výjimkou odběru z Kocháneckého 

jímacího řadu. 

 

Tab. 6-13. Varianty velikosti modelového čerpání pro nejvýznamnější odběry 

 

 

V jednotlivých modelových variantách odběrů byly sledovány velikost a rozsah snížení (zvýšení) 

hladiny oproti modelové variantě odběrů na úrovni roku 2010. Ve třetí a čtvrté modelové vrstvě je 

obvyklé snížení v okolí čerpacích objektů vyvolané odběry na úrovni blízké perspektivy i plošného 

navýšení do 1 m. Nejvyšší snížení (až cca 6,5 m v bezprostředním okolí odběrů) bylo vypočteno 

v prostoru severozápadní hranice hg. rajonu 4 410, kde jsou situovány významné odběry ze tří vrtů 

SčVK Teplice – Dolánky. Nejvyššího snížení bylo oproti variantně s odběry na úrovni roku 2010 

dosaženo ve variantě blízké perspektivy, kdy je simulován vysoký odběr (odpovídající odběru 

evidovanému v roce 2008), který je 3x vetší než odběr zadaný do simulace režimu na úrovni roku 

2010. V modelu je simulována pouze 1/3 z odběru SčVK Teplice – Dolánky, protože 6 z jeho vrtů se 

nachází za severozápadní hranicí modelu. Modelová hranice (okraj rajonu), která se v simulaci 

považuje za nepropustnou, bude v reálných hydrogeologických podmínkách umožňovat komunikaci 

podzemní vody mezi odběry situovanými na obou stranách hranice. Maximální velikost změny 

hladiny dosahuje v této oblasti: 

• snížení až cca 6,5 m pro variantu blízké perspektivy, 

• snížení do 2,2 m pro variantu plošného navýšení odběrů, 

• zvýšení o cca 1,7 m pro variantu plošného snížení odběrů. 

Další plošně rozsáhlejší, méně výrazné (0,5 m) snížení (zvýšení) hladiny podzemní vody způsobené 

změnami odběrů v jednotlivých variantách se nachází v jihozápadním okolí Benátek nad Jizerou, kde 

se projevuje vliv čerpání z Kocháneckého jímacího řadu a vrtů P8, P10 a P11. Vypočtení reálného 

snížení (dosah i maximálního velikost) pro ne zcela přesně definované odběry není v regionálním 

modelu možné. Pro výpočet méně orientačních hodnot by bylo třeba použít model lokálnějšího 

zaměření se zohledněním podrobnějších informací o odběrech (konkrétních vrtech), o režimu hladiny 

podzemní vody (z monitorovacích systémů vodárenských odběrů) a o lokálních geologických 

a hydrogeologických podmínkách. 

Změny v úrovni hladiny v připovrchové vrstvě byly sledovány rovněž v prostoru prioritního MZCHÚ 

PP Ondříkovický pseudokrasový systém. Snížení vypočtené v obou variantách navýšení odběrů 

v oblasti PP dosáhlo 25 – 30 cm, při snížení odběru o 15% je vypočtená hladina podzemní vody 

naopak o 30 cm výše. Rozsáhlý regionální model, který nezohledňuje konkrétní charakter nenasycené 

a připovrchové zóny v oblasti s lokálně specifickou geologickou, tektonickou, pedologickou 

a hydrogeologickou stavbou, není však příliš vhodným nástrojem pro detailní hodnocení možného 
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vlivu odběrů na konkrétní lokalitu - k uvedeným výsledkům je tak třeba přistupovat se zohledněním 

těchto limitů regionálního řešení. 

 

OPTIMALIZACE JÍMÁNÍ PODZEMNÍ VODY – STACIONÁRNÍ SIMULACE  

Stacionární modelové varianty odběrů podzemní vody byly zvoleny tak, aby umožnily posoudit vliv 

změny odběrů (v pravděpodobném rozsahu vzhledem k blízké budoucnosti) na režim proudění 

podzemní vody v oblasti hg. rajonu 4410. Z hlediska celkové velikosti odběrů lze konstatovat, že 

zvýšení odběrů na úroveň varianty blízké perspektivy i plošného navýšení odběrů režim proudění 

v modelové oblasti změní z regionálního pohledu pouze nepatrně.  

Při odladěných hodnotách velikosti zdrojů pro hg. rajon 4410 na úrovni cca 3800 l/s (srážková 

infiltrace 3430 l/s a přítok přes hranici ze zázemí rajonu cca 370 l/s), představuje celkový odběr 

v prezentované variantě plošného navýšení cca 14% těchto zdrojů. Toto číslo nezohledňuje lokální 

situaci ani lokální vodohospodářské potřeby v jednotlivých jímacích územích v prostoru rajonu a rajon 

je posuzován jako celek. Lze ovšem konstatovat, že navýšení odběrů nad hodnotu zadanou do 

modelové kalibrační varianty odběrů na úrovni roku 2010 o 15 % (varianta plošného navýšení odběrů) 

je z pohledu bilančního zajištění možná bez významných regionálních dopadů na režim proudění 

podzemní vody. 
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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 

Tab. 7-1. Hodnoceny byly všechny složky dle vyhlášky č. 120/2011 Sb. 

 

Tab. 7-1. Kategorie upravitelnosti dle vyhlášky č. 120/2011 Sb.  

Kategorie upravitelnosti Typy úprav 

A1 

Úprava surové vody s koncovou dezinfekcí pro odstranění sloučenin a prvků, které mohou mít 

vliv na její další použití a to zvláště snížení agresivity vůči materiálům rozvodného systému 

včetně domovních instalací (chemické nebo mechanické odkyselení), dále odstranění pachu a 

plynných složek provzdušňováním. Prostá filtrace pro odstranění nerozpuštěných látek a zvýšení 

jakosti. 

A2 

Surová voda vyžaduje jednodušší úpravu, např. koagulační filtraci, jednostupňové 

odželezňování, odmanganování nebo infiltraci, pomalou biologickou filtraci, úpravu v 

horninovém prostředí a to vše s koncovou dezinfekcí. Pro zlepšení vlastností je vhodná 

stabilizace vody. 

A3 

Úprava surové vody vyžaduje dvou či vícestupňovou úpravu čiřením, oxidací, odželezňováním 

a odmanganováním s koncovou dezinfekcí popř. jejich kombinaci. Mezi další vhodné procesy se 

řadí např. využívání ozónu, aktivního uhlí, pomocných flokulantů, flotace. Ekonomicky 

náročnější postupy technicky zdůvodněné (např. sorpce na speciálních materiálech, iontová 

výměna, membránové postupy) se použijí mimořádně. 

>A3 

Vodu této jakosti lze výjimečně odebírat pro výrobu pitné vody s udělením výjimky příslušným 

krajským úřadem. Pro úpravu na vodu pitnou se musí použít technologicky náročné postupy 

spočívající v kombinaci typů úprav uvedených pro kategorii A3, při čemž je nutné zajistit 

stabilní kvalitu vyráběné pitné vody podle vyhlášky č. 252/2004 Sb. Přednostním řešením v 

těchto případech je však eliminace příčin znečištění anebo vyhledání nového zdroje vody. 

 

V každém rajonu (regionu, oblasti) byly zkonstruovány účelové mapy pro každý 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. 
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Pro konstrukci účelových map charakterizujících připovrchovou zónu (PPZ) byly použity analýzy 

podzemních vod z vrtů s hloubkou do 30 m a z pramenů bez ohledu na litologické rozdíly a kolektory. 

Do připovrchové zóny byly zařazeny i vrty s hloubkou menší než 10 m, které byly vyřazeny 

z hodnocení jednotlivých kolektorů. Smyslem bylo vytvořit připovrchovou zónu celého rajonu, nikoli 

pouze bilancovaného kolektoru.  

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 A3p a vyšší, analýzy 

podzemních vod spadající do kategorie A1p a A2p byly považovány za sanované a následně byly 

použity pro vyhodnocení upravitelnosti. 

 

Tab. 7-2. Počet chemických analýz použitý ke konstrukci hydrochemických map a map upravitelnosti na 

území HGR 4410 

Kolektor celkový počet analýz v databázi 
použité analýzy 

upravitelnost chemický typ 

C 250 235 186 

D 2 2 2 

Připovrchová zóna 152 152  

Indikace znečištění 45 45  

 

Kolektor D byl zahrnut do připovrchové zóny. 

V HGR 4410 v kolektoru C i v připovrchové zóně (PPZ) převažuje kategorie A1. Vyšší kategorie (A2, 

výjimečně A3 nebo vyšší) je způsobena zvýšenými koncentracemi Fe, místy i nižším pH, zvýšenou 

koncentrací NH4, Mn či CHSKMn. Znečistění na území tohoto rajonu jsou ojedinělá, rozsahem 

nevýznamná a vesměs byla indikována v 60. až 70. letech minulého století. Mapy upravitelnosti na 

Obr. 7-1 a Obr. 7-2. 

 



 

 

 

Obr. 7 - 1. Upravitelnost podzemní vody bilancovaného kolektoru C 

 

 



 

 

 

Obr. 7 - 2. Upravitelnost podzemní vody připovrchové zóny v rozsahu HGR 4410 
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7.2. VÝVOJ KVALITY PODZEMNÍ VODY 

V rajonu 4410 se nachází 11 vrtů a 1 pramen s reprezentativními časovými řadami chemického složení 

podzemní vody turonského kolektoru C. K dispozici byly časové řady s odběry vzorků dvakrát ročně 

od roku 1991 do 2006 nebo 2011 (přehled vrtů v Tab. 7-3 a na Obr. 7-3, grafy koncentrací vybraných 

prvků na Obr. 7-4). U všech časových řad je patrné velké kolísání koncentrací před rokem 1999 až 

2000, což může být způsobeno malou přesností analýz nebo změnou metodiky odběrů. 

 

 

Obr. 7-3. Lokalizace objektů s časovými řadami chemických analýz podzemní vody 

 

Tři z těchto vrtů VP7510, VP7513, VP7508) leží v blízkosti Českého Dubu, kde v posledních letech 

klesají koncentrace Cl, stagnují nebo klesají obsahy NO3 a SO4. Vrt VP7503 (HP-9T) leží u Proseče 

pod Ještědem, tedy v blízkosti lužického zlomu, obsahy Cl a SO4 stagnují nebo mírně klesají, 

dusičnany jsou většinou pod mezí detekce. U vrtu VP7501 (HP-24T) Kobyly výrazně vzrostla 

koncentrace NO3 z 50 na 80 mg/l, méně významně rostou též obsahy Cl a SO4. U pramene PP0197 

Bezednice klesají obsahy SO4 i NO3, naopak významně stoupají obsahy Cl.  
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Tab. 7-3. Přehled objektů v kolektoru C s časovými řadami chemických analýz podzemní vody 

GDO X Y Z (m n.m.) Název vrtu ČHMÚ Hloubka (m) kolektor lokalizace 

615608 -691948 -982510 384.54 HP-9T VP7503 106.5 C 
Proseč pod 

Ještědem 

79067 -700242 -984151 399.52 HP-15T VP7513 110 C 
Cetenov u Českého 

Dubu 

615583 -698930 -985921 398.72 HP-17T VP7510 80.7 C 
Cetenov u Českého 

Dubu 

615585 -696918 -987168 369.21 HP-18T VP7508 95 C 
Všelibice u 

Českého Dubu 

615590 -693928 -991904 345.14 HP-24T VP7501 100 C Kobyly 

715931 -682856 -992607 275 Bezednice PP0197 pramen C Dolánky 

682100 -712540.01 -997925.01 336.41 2H-029 VP7535 210 C 
Bělá pod 

Bezdězem 

84232 -707413.5 -998568.5 301.7 PT-2 VP7523 200 C 
Bělá pod 

Bezdězem 

84634 -699577 -1002104 214.9 SK-8-T VP7514 190 C Ptýrov 

84667 -709538.6 -1006743.1 304.7 HSP-1T VP8512 200 C Bukovno 

85231 -707972 -1012048 221.25 RP-11 VP7524 28.5 C 
Rokytovec u 

Mladé Boleslavi 

226173 -713737 -1023785 251.6 HSP-2T VP7520 280 C Obodř, Benátky 

 

Vrt VP8415 (HSP-1T) Bukovno je nápadný velkým kolísáním koncentrací SO4 (mezi 20 a 60 mg/l), 

Cl i NO3 bez znatelného trendu. U vrtu VP7524 (RP-11) v blízkosti Mladé Boleslavi se zdá, že se 

zvyšuje koncentrace síranů a mírně i dusičnanů. 

U vrtu u Bělé pod Bezdězem byly zkombinovány údaje z objektu do r. 2008 (VP7523/PT-2) s novým 

vrtem VP7535 (2H-029). Výsledky v roce 2009 ukazují výrazný výkyv v koncentracích všech tří 

složek, v roce 2011 se však jejich koncentrace vrátily na původní hodnotu. Tyto vrty jsou prakticky 

bez dusičnanů, mají velmi nízké i koncentrace Cl, obsahy SO4 Cl i NO3 jsou stabilní. U vrtu VP7520 

(HSP-2T) v Benátkách nad Jizerou jsou stabilní obsahy Cl, ale relativně vysoký obsah SO4, kdežto 

obsah NO3 se pohybuje okolo meze detekce. Ve vrtu VP7514 (SK-8-T) kolísá obsah síranů a klesá 

místy až pod mez detekce, velmi nízké jsou i obsahy NO3 a Cl. 

Lze konstatovat, že v případě rostoucích obsahů Cl v prameni Bezednice se jedná o vliv solení silnic, 

zatímco u vrtu SK-8-T o vliv hlubších zvodní (kolektoru A) – tento vrt se jeví z hlediska chemismu 

jako podivný (např. podezřelá nepřítomnost síranů) a proto nepoužitelný. Celkově se v rajonu 4410 

nedá vysledovat jednoznačný trend poklesu/vzrůstu koncentrací hlavních makrosložek za posledních 

20 let. 
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Obr. 7-4. časové řady s proloženými regresními přímkami koncentrací Cl, NO3 a SO4 
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8. OCHRANA PŘÍRODNÍCH EKOSYSTÉMŮ 

 

AOPK ČR poskytla „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 se skládá z pěti dílčích částí zahrnujících vrstvu biotopů vázaných na vodu, vrstvu všech 

maloplošných zvláště chráněných území (MZCHÚ) a tabulku citací předmětů ochrany, vrstvu 

evropsky významných lokalit (EVL) a ptačích oblastí (PO) včetně identifikace těch s předmětem 

ochrany vázaným na vodu, vrstvu MZCHÚ s vazbou na podzemní vodu, a prioritní území v péči 

AOPK ČR s cennými ekosystémy k podrobnějšímu zpracování. 

Na území HGR 4410 je evidováno celkem 1474 vodních biotopů o celkové rozloze 16,9 km
2
, seznam 

maloplošných zvláště chráněných území, evropsky významných lokalit a ptačích oblastí je uveden 

v Obr. 8-1 i v Tab. 8-2 a Tab. 8-1.  

 

Tab. 8-1. Seznam evropsky významných lokalit (EVL) a ptačích oblastí (PO) v HGR 4410 

KOD SITECODE KAT NAZEV ROZL PO_vodni PO_habitat PO_druh 

5357 CZ0214043 EVL Niva Bělé u Klokočky 11.198 ano 6410, 7230 1016, 1758 

5362 CZ0210111 EVL Paterovské stráně 31.398 
   

5388 CZ0210029 EVL Zadní Hrádek 12.835 
   

2511 CZ0213600 EVL Bělá pod Bezdězem - zámek 1.226 
   

2518 CZ0214004 EVL Černý Orel 226.713 ano 9190 1061 

2549 CZ0214013 EVL Kokořínsko 9679.78 ano 

6410, 6430, 

7210, 7230, 

8310, 91E0 

1014, 1016, 

1145, 1149 

2584 CZ0212020 EVL Rečkov 29.3347 ano 
 

1016, 1758 

2595 CZ0212022 EVL Slepeč 8.5125 
   

2615 CZ0213006 EVL Valcha 2.1997 ano 
 

1016 

2855 CZ0513658 EVL 
Český Dub - základní 

umělecká škola 
0.0545 

   

2876 CZ0510191 EVL Průlom Jizery u Rakous 1062.15 ano 8310 
 

2890 CZ0514668 EVL Vápenice - Basa 137.5634 
   

2891 CZ0514243 EVL Velký a Malý Bezděz 70.3366 ano 8310 
 

2281 CZ0511007 PO 
Českolipsko - Dokeské 

pískovce a mokřady 
9408.76 ano 

 

A081, A127, 

A272 

SITECODE – mezinárodní kód EVL či PO používaný v rámci soustavy NATURA 2000  

PO – ptačí oblast  

PO_vodni – uvádí, zda je v dané EVL předmět ochrany vázaný na vodu  

PO_habitat – uvádí, které habitaty jsou předmětem ochrany EVL  

PO_druh – uvádí, které druhy jsou předmětem ochrany EVL či PO  
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Obr. 8-1 .Vodní biotopy, maloplošná zvláště chráněná území (MZCHÚ), evropsky významné lokality (EVL) a ptačí 

oblasti (PO) v oblasti HGR 4410. 
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Tab. 8-2.Seznam maloplošných zvláště chráněných území (MZCHÚ) v HGR 4410 

KÓD KAT NÁZEV ROZLOHA Orgán OP 

235 NPR Velký a Malý Bezděz 28.11 AOPK ČR 

235 OP Velký a Malý Bezděz 42.22 AOPK ČR 

257 OP Na hranicích 5.73 AOPK ČR 

257 PR Na hranicích 3.83 AOPK ČR 

174 NPP Klokočka 3.46 AOPK ČR 

174 OP Klokočka 0.29 AOPK ČR 

665 PP Skalní sruby Jizery 2.01 krajský úřad 

370 NPP Rečkov 24.36 AOPK ČR 

370 OP Rečkov 2.08 AOPK ČR 

1967 PP Podhradská tůň 3.12 krajský úřad 

1982 PP Slepeč 8.83 krajský úřad 

2406 OP Ondříkovický pseudokrasový systém 12.67 AOPK ČR 

2406 PP Ondříkovický pseudokrasový systém 0.87 AOPK ČR 

2459 PP Černý orel 9.26 krajský úřad 

2018 PP Velký Radechov 21.99 krajský úřad 

2462 NPP Čertova zeď 18.85 AOPK ČR 

2084 OP Bažantnice u Loukova 3.65 krajský úřad 

2084 PR Bažantnice u Loukova 7.17 krajský úřad 

5763 OP Bělá pod Bezdězem - zámek 0.15 krajský úřad 

5763 PP Bělá pod Bezdězem - zámek 1.16 krajský úřad 

5803 PP Valcha 2.39 krajský úřad 

1039 OP Stará Jizera 44.05 krajský úřad 

1039 PP Stará Jizera 2.67 krajský úřad 

1760 PR Bučiny u Rakous 24.67 AOPK ČR 

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

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

přírodní památka, PP-přírodní památka  

 

 

8.1. PRIORITNÍ MALOPLOŠNÁ ZVLÁŠTĚ CHRÁNĚNÁ ÚZEMÍ (MZCHÚ) VE 

SPRÁVĚ AOPK ČR S VAZBOU NA PODZEMNÍ VODU 

Všechny lokality s vazbou na podzemní vodu jsou potenciálně ohroženy změnami vodního režimu a je 

nutné je v hydrogeologických modelech zohlednit. Obecně lze konstatovat, že rizikový rozsah změny 

vodního režimu je různý pro jednotlivé biotopy. Komplexní studii, v jakém rozsahu se mají pohybovat 

optimální parametry vodního režimu jednotlivých biotopů, nemá AOPK ČR k dispozici a vznik takové 

studie by byl velmi žádoucí.  

Vybrané prioritní lokality jsou takové, u kterých je známé nebo předpokládané výraznější přímé 

ohrožení vodního režimu antropogenními činnostmi. Na těchto lokalitách by bylo vhodné zpracovat 

detailnější hydrogeologický průzkum, resp. podrobit je hlubším hydrogeologickým analýzám a 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.  
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HGR 4410 obsahuje jednu vybranou lokalitu, která byla identifikována jako prioritní s cennými 

ekosystémy z hlediska jejich vazby na podzemní vodu: 

 

PP ONDŘÍKOVICKÝ PSEUDOKRASOVÝ SYSTÉM  

Popis: Lokalita je významná zejména z hlediska své geologie. Jedná se o pseudokrasový (krasový) 

systém s jeskyní, ponorem a vyvěračkou v Ondříkovickém propadání. 

Vodní režim: Největší nekrasový vývěr s propadáním a ztrátou průtoku. Dochází k odběru vody na 

průmyslové využití nedalekého pivovaru Malý Rohozec, pro pstruhové líhně MO ČRS Turnov. 

Zjištění vazeb podzemního systému s vývěrem vody. 

V sedimentech české křídové pánve ve vápnitých pískovcích až písčitých vápencích jizerského 

souvrství (střední- svrchní turon) se vytvořil unikátní krasový systém. Ve slínovcích se místy nachází 

i množství otisků schránek mlžů. Malé, většinou občasné vodní toky se ponořují do podzemí ve 

slepých nebo poloslepých údolích obvykle ukončených závrtem (Ondříkovický ponor, Onříkovické 

propadání, ponor u Roudného). Systém je prameništěm Vazoveckého potoka. Hlavním vývěrem 

podzemních vod systému je jeskyně Bartošova pec. Jeskyně vznikala rozpouštěním vápenatého tmelu, 

původní termín pseudokras obsažený též v názvu přírodní památky je tedy nepřesný, jedná se o 

skutečné krasové území. (http://lokality.geology.cz) 

Podrobněji viz kapitola 4.3 Hydrogeologie. 

 

8.2. POPIS JEDNOTLIVÝCH CHRÁNĚNÝCH ÚZEMÍ 

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

v okolí výchozů kolektoru C nebo jeho podloží, z veřejně dostupných zdrojů uvedených u každé 

lokality. 

ČERTOVA ZEĎ 

Čertova zeď, či přesněji „Velká Čertova zeď“, původně nazývaná Brdo a teprve později německy Die 

Große Teufelsmauer je národní přírodní památka vyhlášená v roce 1964. Nadmořská výška lokality je 

450 - 494 metrů. Základním předmětem ochrany je fragment zcela unikátního geologického jevu - 

rozsáhlé čedičové žíly vypreparované z druhohorních pískovců jizerského souvrství (svrchní křída, 

střední turon). Nachází se mezi obcemi Český Dub a Osečná v severních Čechách. Ve vrcholové části 

hřbetu probíhajícího zhruba souběžně s říčkou Zábrdkou ve směru SV-JZ dosahovala prý výšky až 10 

m. Od počátku 19. století byla hornina těžena a používána na silniční štěrk; v důsledku toho se 

z původní délky ca. 12 km (zhruba mezi vrchy Kotel na SV a Hřebínek na JZ) zachovaly jen 

nesouvislé zbytky skalní zdi o mocnosti mezi 2 a nejvýše 4 m. Po vytěžené hornině zbyly mělké 

příkopy, pouze na jihozápadním okraji u Židlovské obory se zachovaly dvě asi 10 m hluboké 

dobývky. 

http://lokality.geology.cz/
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Obr 8-2. Výchoz Čertovy zdi.  

(foto: Zdeněk Patzelt, www.cittadella.cz) 

 

Často připomínaná sloupcovitá odlučnost horniny se subhorizontální orientací sloupků patrných prý 

napříč celou mocnosti žíly je omyl, vzniklý nejspíše neznalostí objektu. Ve skutečnosti se polyedrické, 

zcela nepravidelně uspořádané bloky střídají s deskovou odlučností tvořící někdy i vrásám podobné 

útvary, odrážející proces viskosního tečení chladnoucí taveniny. Odkryté stěny Velké Čertovy zdi 

odhalují nejméně dvě nad sebou ležící horninová tělesa, vzniklá v nestejném čase a patně i za různých 

podmínek napětí. Žílu tvoří hornina označovaná jako meliliticko-olivinický nefelinit, spolehlivý 

kvantitativní důkaz však chybí.  

Velká Čertova zeď je součástí až 5 km širokého pásma tvořeného více než dvaceti zhruba souběžnými 

žilami, z nichž je známá ještě např. Malá Čertova zeď u Smržova. Severozápadní ohraničení tohoto 

žilného pásma tvoří významný tektonický prvek, tzv. Lužická porucha, oddělující od sebe 

sedimentární pokryv svrchnokřídové pánve a metamorfované útvary Ještědského hřbetu, v nichž tyto 

žíly chybí. Stáří žilných intrusí bylo pomocí K-Ar-methody určeno na ca. 55 až 80 mil. let, tzn. na 

období paleocénu a pozdní svrchní křídy.  

Pozornost zasluhuje dále extrémní basicita hornin (obsah SiO2 leží mezi 30 a 35% hmotn.) a vysoký 

obsah CaO (až 25%) a MgO (až 20%), zatímco obsah alkálií je nízký. Spory se vedou i o původu 

taveniny, jejíž některé části nesou znaky látkové skladby svrchního pláště, zatím co jiné xenolity 

pocházejí ze svrchní části zemské kůry. Poblíž Červeného vrchu se zachovala jáma po historické těžbě 

impregnací pískovce hydroxidy železa v okrajové části žíly (odtud patrně i název vrchu).  

Asi 1300 m dlouhý úsek žíly se zachovalými zbytky skalní zdi nazývanými „Čertova hlava“ a „Čertův 

stolec“ spadá pod ochranu NPP. Nejméně dva vzácné útvary nazývané „Čertova brána“ a „Bašta“ se 

však nacházejí mimo chráněnou oblast. Proto byl v roce 2011 z podnětu Správy CHKO v Liberci 

a v Jablonném v Podještědí vypracován návrh na rozšíření současného chráněného úseku o cca 2 km 

jihozápadním směrem k obci Brdy. Podnět k tomuto záměru daly zejména poznatky z výzkumů 

posledních let, které v době vydání výnosu o ochraně Čertovy zdi v roce 1964 nebyly známy. 

(http://lokality.geology.cz) 

 

http://www.cittadella.cz/
http://lokality.geology.cz/
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VÁPENICE – BASA 

 

Obr. 8-3 Lom Basa. Bývalý vápencový lom na jižní straně Ještědského hřbetu. Vstup do jeskyně.  

(foto Svačinka, Ondřej 2008 http://fotoarchiv.geology.cz/) 

 

Lokalita se rozkládá na jižně a jihozápadně orientovaných svazích v JV části Ještědského hřbetu asi 

dva kilometry severozápadně od obce Proseč pod Ještědem. Celá lokalita je součástí přírodního parku 

Ještěd. 

Geologicky lokalita patří k ještědskému krystaliniku, zasahuje do ní i lužická porucha s výchozy 

kolektoru A. Silurské vrstvy (ponikelská skupina) tvoří krystalické vápence až dolomity, chlorit-

sericitické a grafit-sericitické fylity. Půdy tvoří přechod mezi rendzinou a (dystrickou) kambizemí. 

V pramenných polohách a terénních pokleslinách jsou půdy hydromorfně ovlivněné (glej typický, 

kambizem pseudoglejová). Ve vyšších polohách již spíše podzol kambizemní, maloplošně ranker. 

Zvlněné (prohyby a hřbítky) svahy mají převážně jihozápadní orientaci, nadmořská výška 500-825 m, 

zasahují až do vrcholové partie Hlubockého hřbetu. Podloží vystupuje na povrch v podobě menších 

skalek, místně odkrytých dřívější těžbou (staré vápencové lůmky). Výjimečně se vyskytují krasové 

jevy. Svahy pokrývají výrazně zazemněné sutě i drobné plochy otevřených sutí, spíše však 

antropogenního charakteru (kamenné snosy z někdejších polí). V členitém svažitém terénu převažují 

zalesněné plochy na jižním okraji lemované loukami. Lesy jsou přirozené i kulturní povahy, některé 

vznikly až ve 2. polovině 20. stol. zalesněním dřívější zemědělské půdy. Esteticky působivá lokalita 

s vysokým podílem listnatých dřevin (buk, jasan, klen) a dosud pestrou krajinnou mozaikou. Od roku 

2004 zde vzniká nový prales. Již bylo vykoupeno 35 hektarů živořícího porostu, odstraněna část smrků 

a na jejich místo vysázeno přes 70 tisíc jedlí, buků, javorů a dalších druhů dřevin. Na pozemcích 

Nového pralesa dříve rostly jen smrky. Před padesáti lety je sem nasázel člověk a vytvořil umělou 

smrkovou monokulturu. Přeměnou těchto lesů se navrací druhovou pestrost rostlin a živočichů, navíc 

http://fotoarchiv.geology.cz/
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nově vzniklý smíšený les lépe dokáže zadržet vodu v krajině a také odolávat nejrůznějším kalamitám, 

třeba i kůrovcovým. 

Lokalita zahrnuje komplex druhově bohatých luk s výskytem vstavačovitých, dříve i hořečků a dalších 

vzácných rostlin, obklopených fragmenty acidofilních bučin a suťových lesů na převažujícím 

karbonátovém podloží - v rámci Libereckého kraje poměrně vzácný fenomén. Lesní porosty tvoří 

největší soustředěný výskyt bučin v jižní části Ještědského hřbetu. Jedna z mála známých a dobře 

zachovaných lokalit s výskytem reliktního druhu netopýra velkouchého (Myotis bechsteinii) na území 

ČR s dostatečnou plochou listnatých (zejména bukových) porostů. Na lokalitě je i významný podíl 

mladých smrkových monokultur, které lokalitu mírně znehodnocují. Významným prvkem na lokalitě 

jsou i krasové jeskyně v délce od 4 do 36 metrů (Velká Basa, Malá Basa-propast, Malá Basa-jeskyně, 

Liščí a Křížová jeskyně) s tzv. Hadí propastí (pod vrcholem Vápenice v blízkosti Liščí a Křížové 

jeskyně, což je přírodní vstup do rozsáhlých a hlubokých sutí tvořící svah rozsochy Vápenice), 

sloužící jako sociální místo, tradičně využívané předmětným druhem v podzimním aspektu k páření. 

V komplexu listnatých lesů nacházejí dostatek přirozených dutin pro úkryt a dostatečné potravní 

zdroje mj. druhy: netopýr velkouchý (Myotis bechsteinii), n. severní (Eptesicus nilssonii), n. ušatý 

(Plecotus auritus) a n. stromový (Nyctalus leisleri). Jako loviště je uvedená lokalita vhodná i pro 

netopýra velkého (Myotis myotis). Veškeré jeskyně na předmětné lokalitě jsou v podzimním aspektu. 

Jsou významným sociálním místem pro všechny výše uvedené druhy, mimo ně zde byli zjištěni 

netopýr vodní (Myotis daubentoni), n. vousatý (Myotis mystacinus), n. Brandtův (Myotis brandtii), 

n. řásnatý (Myotis nattereri), n. brvitý (Myotis emarginatus), n. pobřežní (Myotis dasycneme), 

n. večerní (Eptesicus serotinus), n. dlouhouchý (Plecotus austriacus) a n. černý (Barbastella 

barbastellus). V zimním období byli v jeskyních zjištěni zimující jedinci vrápence malého 

(Rhinolophus hipposideros), netopýra velkého (Myotis myotis), n. vodního (Myotis daubentoni), 

n. vousatého (Myotis mystacinus), n. Brandtova (Myotis brandtii), n. dlouhouchého (Plecotus auritus) 

a n. severního (Eptesicus nilssonii).   

(http://www.nature.cz, http://www.cmelak.cz/novyprales) 

 

NA HRANICÍCH 

 

Obr. 8-4. Přeslička největší (Equisetum telmateia) v PP Na Hranicích. 

(foto: Packa, CC BY-SA 3.0) 

http://www.nature.cz/
http://www.cmelak.cz/novyprales
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Cílem ochrany PP je zachování přírodě blízkých lesních porostů svahových bučin a lesních pramenišť 

s populacemi přesličky největší.  

Území je součástí Jičínské pahorkatiny. Je budována koniackými kvádrovými kaolinickými pískovci, 

v kotlinách a brázdách svrchnokřídovými slínovci a písčitými slínovci s rozptýlenými proniky 

drobných těles třetihorních bazaltoidních hornin. Strukturně denudační reliéf je v severní 

a severovýchodní okrajové části výrazně tektonicky porušen, charakterizovaný kuestami, tabulovými 

plošinami, hrásťovými a antiklinálními hřbety, erozně denudačními a tektonickými kotlinami 

a brázdami s rozsáhlými zarovnanými povrchy a říčními terasami.  

Chráněné území zaujímá část svahu jizerského údolí orientovaného na sever mezi obcemi Bukovina 

a Dolánky. Horní část svahu má sklon cca 5 – 15° a je zde několik drobných pramenišť, dolní část 

svahu přechází hranou do sklonu až 35°. Podkladem jsou převážně vápnité pískovce. 

Lesní porosty na území přírodní rezervace tvoří společenstva kyselých a květnatých bučin. 

Hospodářské zásahy v minulosti se projevují více v kyselých bučinách pokrývajících jihovýchodní 

část rezervace. Zde je vyšší zastoupení smrku a borovice než v květnatých bučinách v severozápadní 

části. Na pěnovcová prameniště je vázán hojný výskyt přesličky nejvyšší (Equisetum telmateia), která 

se v severní části Českého ráje vykytuje pouze na několika málo lokalitách. Nicméně i z hlediska 

dnešních znalostí výskytu tohoto druhu v rámci celé CHKO je botanicky hodnotný fakt, že se zde 

vyskytuje jako součást biotopu vápnitých lesních pramenišť, která jsou jinak na území Českého ráje 

vzácná. 

(Plán péče o Přírodní rezervaci Na hranicích na období 2015-2021, http://portal.gov.cz) 

 

BUČINY U RAKOUS 

 

Obr. 8-5. Bučiny u Rakous na podzim (Foto: http://itras.cz) 

 

Bučiny u Rakous je přírodní rezervace ev. č. 1760 na pomezí okresů Jablonec nad Nisou a Semily 

západně od obce Koberovy. Chráněné území se rozkládá po levé straně údolí řeky Jizery, v prostoru 

mezi osadami Zbirohy, Michovka a Rohliny. Území PR je součástí schválené evropsky významné 

lokality CZ 0510191 Průlom Jizery u Rakous. 

http://portal.gov.cz/
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Důvodem ochrany je lesní společenstvo polopřirozeného charakteru s převahou buku ve stáří 80–115 

let, rostoucí na slinitém pískovci, s pestrými rostlinnými a živočišnými společenstvy a členitou 

geomorfologií. Je významným prvkem ekologické stability krajiny – funkční biocentrum regionálního 

významu v trase nadregionálního biokoridoru v údolí řeky Jizery.  

Svah údolí Jizery je tvořen nestejně odolnými vrstvami svrchnokřídových jemnozrnných vápnitých 

pískovců jizerského souvrství (střední-svrchní turon). Svahovými a erozními procesy vznikly výrazné 

povrchové tvary.  

V severní části převažují tvary gravitačních svahových pohybů blokového typu (sesuvné pole, odlučná 

skalní stěna, rozsedliny apod.) a tvary výběrového zvětrávání hornin (např. puklinová jeskyně, skalní 

výčnělky, pilíře apod.). 

V jižní části dominuje skalní stěna nad levým břehem Jizery vytvořená hloubkovou a boční erozí 

a procesy výběrového zvětrávání jílovců (opuk) Bučiny u Rakous – je evropsky významnou lokalitou 

systému NATURA-2000. Lokalita je na ostré litologické hranici jemnozrnných vápnitých pískovců 

jizerského souvrství a středně zrnitých křemenných pískovců mladšího teplického souvrství. 

(http://lokality.geology.cz, Plán péče o přírodní rezervaci Bučiny u Rakous na období 2015 – 2021 

http://ceskyraj.ochranaprirody.cz) 

 

ČESKÝ DUB - ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA 

Evropsky významná lokalita na půdě ZUŠ uprostřed obce Český Dub je letní kolonií netopýra velkého 

(Myotis myotis) - uprostřed urbanizovaného území. 

(http://www.nature.cz) 

 

BAŽANTNICE U LOUKOVA 

 

Obr. 8-6. Bažantnice u Loukova (Foto: Ladislav Soukup, http://www.panoramio.com) 

 

Jedná se o lesní společenstvo polopřirozeného charakteru s převahou dubu ve stáří 80 - 200 let, které 

roste na obohacených hlinitých a podmáčených půdách s pestrými rostlinnými a živočišnými 

společenstvy a četnými prameništi. Nadmořská výška se pohybuje mezi 240 - 270 m. Posláním PR je 

ochrana lesního společenstva (genofond původních dřevin), hlavním motivem ochrany je výskyt 

chráněného a v Pojizeří vzácného áronu plamatého. 

http://lokality.geology.cz/
http://ceskyraj.ochranaprirody.cz/
http://www.nature.cz/
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Lesní porosty představují zbytek relativně přirozeného lesa, habrové až bukové doubravy výrazně 

ovlivněné svahovými prameništi. Les byl doposud obhospodařován podrostním způsobem 

maloplošnou obnovou až jednotlivým výběrem. V současné době se porosty blíží k mýtnímu věku. 

Nadějně se vytváří podrost z přirozeného zmlazení, je však ohrožován zástinem a výrazně chybí 

zmlazení dubu, což je pravděpodobně způsobeno okusem zvěře. 

V podrostu se vyskytují: sasanka hajní, áron plamatý, kopytník evropský, ostřice lesní, bradáček 

vejčitý, strdivka nící, bažanka vytrvalá, vraní oko čtyřlisté, ostružiník ježiník, jilm drsný, jilm 

habrolistý, převládají nitrofyty jako bršlice kozí noha, kopřiva dvoudomá, čistec lesní, od Jizery se šíří 

natýkavka žlaznatá. 

Na území se vyskytují významné druhy motýlů vázané na jilmy a duby, hnízdí zde některé druhy 

ptáků jeko káně lesní, drozd zpěvný, sojka obecná, šoupálek krátkoprstý, brhlík lesní, sýkorka 

modřinka, sýkorka koňadra, bažant obecný. 

(http://klenice.csop.cz) 

 

VELKÝ RADECHOV 

 

Obr. 8-7. Radechov a Bezděz nad Bukovinskou tabulí. (foto: Ladislav Soukup, CC BY-SA 3.0) 

 

Cílem ochrany PP je lesní společenstvo relativně přirozeného složení, zachování rázu krajiny 

s významnými přírodními a estetickými hodnotami, zejména ekosystému borové doubravy na 

štěrkopískové terase Jizery s fragmentem květnaté bučiny na vystouplé čedičové kupě. Toto 

společenstvo vytváří vhodné podmínky pro růst a vývoj rostlin a živočichů charakteristických pro toto 

stanoviště. Vzhledem k přírodním hodnotám je genovou zásobárnou cenných rostlinných aživočišných 

druhů. 

Horninový podklad tvoří křídové vápnité pískovce proražené žilou olivinického čediče. Pod vrcholem 

jsou podložní horniny překryty jizerskou štěrkopískovou terasou, ve které se často nacházejí valouny 

křemene a chalcedonu. Na několika místech jsou malé opuštěné lomové jámy. Podobné vrchy jsou 

i v okolí - 1,5 km severoseverozápadně leží Malý Radechov (357,1 m) a 1,5 km západoseverozápadně 

Lysá hora (365 m). 

Vrch je porostlý přírodě blízkou květnatou až bikovou bučinou stáří 150 až 200 let, částečně se 

suťovými prvky. Ve stromovém patru je vedle dominantního buku vtroušena lípa a klen, místy 

i borovice. Keřové patro prakticky chybí, spíše do bylinného patří lýkovec jedovatý. Bylinné patro 

http://klenice.csop.cz/
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charakterizují: bažanka vytrvalá, kapraď samec, netýkavka velkokvětá, hluchavka žlutá, svízel 

okrouhlolistý, kakost smrdutý, violka lesní, šťavel kyselý. Na přechodu na pískovcový podklad se 

mění ve prospěch acidofilních prvků - hasivka orličí, rozrazil lékařský. Vlastní vrchol - lipnice hajní, 

strdivka nicí, fragment xerotermního trávníku s válečkou prapořitou, marulkou pamětníkem 

a klinopádem, mochnou stříbrnou, krvavcem menším, kozincem sladkým, užankou lékařskou. 

V rámci ornitologického průzkumu bylo zjištěno 24 druhů ptáků, z toho 19 patří do řádu pěvců. 

Výskyt zvláště chráněného holuba doupňáka, dále datla černého, poměrně hojný výskyt dutinových 

hnízdivců z řádu pěvců, jako je např. lejsek bělokrký, špaček obecný a zvláště dominantní výskyt dvou 

druhů sýkor - koňadry a modřinky. O bohatém podrostu zase svědčí dominance budníčků a pěnkavy 

obecné. 

(http://lokality.geology.cz, http://drusop.nature.cz, http://www.klenice.csop.cz) 

 

VELKÝ A MALÝ BEZDĚZ 

NPR Velký a Malý Bezděz byla vyhlášena v roce 2009. Již od roku 1949 zde byla rezervace Malý 

Bezděz a v roce 1993 došlo ke zřízení Přírodní rezervace Velký a Malý Bezděz. Rezervace je také 

součástí Ptačí oblasti Českolipsko-Dokeské pískovce a mokřady a zároveň je zařazena i mezi 

Evropsky významné lokality, vyhlášené v rámci soustavy evropsky významných chráněných území 

NATURA 2000. 

 

 

Obr. 8-8. Velký a Malý Bezděz nad Břehyňským rybníkem. (foto: Ladislav Soukup., CC BY-SA 3.0) 

 

Toto chráněné území se nachází na úbočích Malého (578 m n. m.) a Velkého (603 m n. m.) Bezdězu. 

Oba kopce vznikly díky vulkanické činnosti cca před 34 mil. let a jsou tvořeny převážně sodalitickým 

fonolitem (znělcem) s typickou deskovitou a sloupcovitou odlučností. Ve vrcholových partiích 

dochází pod zvětrávajícími skalními výchozy k tvorbě suťových proudů a osypů. 

Převážnou část obou vrchů pokrývají acidofilní bučiny s oligotrofní kamenitou hnědozemí. Dále jsou 

v rezervaci zastoupena společenstva lipových bučin s bohatým bylinným patrem, ve kterém se 

vyskytuje i chráněná lilie zlatohlavá (Lilium martagon). Na jižním svahu Velkého Bezdězu se 

http://lokality.geology.cz/
http://drusop.nature.cz/
http://www.klenice.csop.cz/
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uplatňují suťové lesy (dubohabřiny) a v nejvýhřevnějších polohách jsou ve fragmentech zastoupeny 

subxerofilní dubohabrové háje. Z rostlinných druhů můžeme v rezervaci najít např. chráněný 

řeřišničník skalní (Cardaminopsis petraea), hvozdík sivý (Dianthus gratianopolitanus) a česnek tuhý 

(Allium strictum) nebo vzácné dřeviny jalovec obecný (Juniperus communis) a jeřáb muk (Sorbus 

aria). 

Nejvýznamnějším živočišným druhem a hlavním předmětem ochrany je v této rezervaci tesařík alpský 

(Rosalia alpina). Tento brouk patří k nejohroženějším tesaříkům naší fauny. Dříve tesařík alpský 

obýval většinu území naší republiky, ale v poslední době již téměř vyhynul. Jeho larvy se zde vyvíjejí 

převážně v polosuchém až suchém dřevě větví a kmenů buku lesního (Fagus sylvatica). Imaga kladou 

vajíčka do zasychajícího nebo čerstvě zaschlého dřeva stojících pahýlů, zlomených stromů nebo větví. 

Larvy žerou ve dřevě, poslední larvální instar přezimuje a kuklí se koncem května a v červnu 

nehluboko pod povrchem dřeva. Vývoj larev je minimálně tříletý. Imaga žijí od začátku června až do 

září (s maximem v červenci) a jsou aktivní zvláště za teplého slunného počasí. 

K dalším zdejším entomologickým vzácnostem náleží bezesporu populace mandelinky Chrysomela 

asclepiadis vázané na porosty tolity lékařské (Vincetoxicum hirundinaria) a výskyt tesaříka jilmového 

(Necydalis ulmi) vázaného na lesní porosty s vtroušeným jilmem horským (Ulmus glabra). V ledové 

propasťovité jeskyni puklinového charakteru (v chladné části roku se v ní tvoří a udržuje led, který 

v teplé části roku roztává) na severním svahu Velkého Bezdězu je potvrzen také výskyt jednoho ze 

zvláště chráněných druhů živočichů, a to silně ohroženého netopýra velkouchého (Myotis bechsteinii). 

V bučinách obou Bezdězů je uváděn i výskyt silně ohroženého mloka skvrnitého (Salamandra 

salamandra). 

Dlouhodobým cílem ochrany přírody je v NPR Velký a Malý Bezděz zachování lesních porostů 

s druhovou skladbou blízkou přirozené a zároveň udržení výskytu vzácných společenstev a rostlinných 

i živočišných druhů (především populace kriticky ohroženého tesaříka alpského). Tam, kde nebudou 

ohroženy lokality vzácných organizmů nebo konkrétní společenstva vázaná na určité stadium lesa, 

bude péče o les spočívat pouze v úpravách druhové a prostorové skladby lesa a podpoře 

autoregulačních schopností lesních porostů. Důležité je také zachování stávajícího charakteru bezlesé 

plochy s jižní expozicí na strmém skalnatém svahu nad cestou k hradu. Toto subxerotermní stanoviště 

bylo v minulosti odlesněno a v současnosti plochu osidlují pestrá teplomilná společenstva. Proto je zde 

z finančních prostředků ochrany přírody hrazen pravidelný výřez náletových dřevin. 

(http://kokorinsko.ochranaprirody.cz) 

 

ČESKOLIPSKO - DOKESKÉ PÍSKOVCE A MOKŘADY 

Ptačí oblast (PO) Českolipsko – Dokeské pískovce a mokřady byla vyhlášena nařízením vlády 

č. 598/2004 Sb. ze dne 27. října r. 2004. Předmětem ochrany této PO jsou populace jeřába popelavého 

(Grus grus), motáka pochopa (Circus aeruginosus), lelka lesního (Caprimulgus europaeus), skřivana 

lesního (Lullula arborea) a slavíka modráčka (Luscinia svecica) a jejich biotopy. Cílem ochrany je 

zachování a obnova ekosystémů významných pro výše jmenované druhy ptáků v jejich přirozeném 

areálu rozšíření a zajištění podmínek pro zachování populací těchto druhů ptáků ve stavu příznivém 

z hlediska jejich ochrany. 

Území je jedinečné kombinací velmi suchých stanovišť na pískovcových horninách s převážně 

borovými porosty s nízkou, zpravidla vřesovištní vegetací a pestrou mozaikou mokřadních biotopů, 

jako jsou podmáčené louky, rozsáhlé rákosiny, rašeliniště a rybniční soustavy (dokeská a hradčanská). 

Zvlněná pískovcová pahorkatina je zpestřena vrchy, jež dominují svojí výškou v krajině (Bezděz, 603 

http://kokorinsko.ochranaprirody.cz/
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m n. m.), budované vulkanickými horninami, porostlé přirozenými smíšenými resp. listnatými lesy 

s převahou buku. 

Součástí ptačí oblasti jsou NPR Novozámecký rybník, Swamp, Břehyně-Pecopala, PR Slunečný dvůr, 

Hradčanské rybníky, Velký a Malý Bezděz a PP Konvalinkový vrch. 

(Honců, M. (2006): Metody monitoringu ptačích oblastí – Českolipsko – Dokeské pískovce a mokřady. Dep. 

AOPK ČR, Praha, 11 pp. - http://www.nature.cz/;  http://poceskolipsko.unas.cz) 

 

BĚLÁ POD BEZDĚZEM - ZÁMEK 

Půda zámku v obci Bělá p. Bezdězem byla vyhlášena přírodní památkou a evropsky významnou 

lokalitou pro středně velká letní kolonii netopýra velkého (Myotis myotis). Jedná se o jednu 

z nejvýznamnějších letních kolonií tohoto druhu v severních Čechách. Zámek je postaven na okraji 

vyvýšené plošiny v intravilánu obce v bezlesém údolí říčky Bělá s jinak lesnatým okolím. 

(http://www.nature.cz) 

 

VALCHA 

 

Obr. 8-9. Rybníček v přírodní památce Valcha. (foto: Ladislav Soukup., CC BY-SA 3.0) 

 

Přírodní památka Valcha byla vyhlášena 28. září 2013. Území je též evropsky významná lokalita. 

Rybníček a navazující mokřad se nachází v postranní rokli S od železniční trati u Bělé pod. V Čechách 

byl vrkoč bažinný (Vertigo moulinsiana) zjištěn pouze na Kokořínsku a zde. Jedna z lokalit popelivky 

sibiřské (Ligularia sibirica).  

Geologické podloží tvoří jizerské vrstvy středního turonu s vložkami vápnitých pískovců, půda nivní 

naplavená, fluvizem. Lesní rybníček a navazující mokřady vznikly pravděpodobně zatopením deprese 

při stavbě železniční trati. 

(http://www.nature.cz) 

 

http://www.nature.cz/
http://poceskolipsko.unas.cz/
http://www.nature.cz/
http://www.nature.cz/
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KLOKOČKA 

 

Obr. 8-10. Pramen Klokočka (Kaple sv. Štěpána/Staffina a sv. Prokopa) v blízkosti NPP 

(foto: Karel Tvrdík 2014) 

 

Předmětem ochrany je slatinná louka a mokřadní olšina tvořící biotop vzácných a ohrožených druhů 

rostlin a živočichů včetně populací popelivky sibiřské a vrkoče bažinného. NPP je součástí EVL Niva 

Bělé u Klokočky nacházející se v mezi papírnami v Bělé pod Bezdězem a osadou Velký Rečkov. 

Zachovalý komplex různých typů lučních biotopů s výskytem řady vzácných a ohrožených druhů 

a s reliktními ekosystémy (např. luční porosty se zvonečníkem hlavatým (Phyteuma orbiculare). 

Horninový podklad tvoří svrchnokřídové vápnité pískovce jizerského souvrství, které vystupují ve 

svazích údolí. V nivě se vyvinuly gleje, pseudogleje a fluvizemě. 

Péče spočívá v pravidelném kosení lokalit a redukci olšových porostů. Cílem je zachování populace 

popelivky sibiřské a udržení bezlesí v nivě Bělé. Jedna ze dvou nejpočetnějších populací popelivky 

sibiřské (Ligularia sibirica) v ČR. Populace je velmi vitální a perspektivní. Jedna z cca 10 lokalit 

vrkoče bažinného (Vertigo moulinsiana) v ČR. Populace je vitální a perspektivní, i když omezená na 

chráněné území. Dále se zde vyskytuje i řada slatinných druhů: sítina slatinná (Juncus subnodulosus), 

kruštík bahenní (Epipactis palustris), tolije bahenní (Parnassia palustris), vachta trojlistá (Menyanthes 

trifoliata), kapradiník bažinný (Thelypteris palustris). 

(http://www.nature.cz, http://kokorinsko.ochranaprirody.cz/) 

 

http://www.nature.cz/
http://kokorinsko.ochranaprirody.cz/
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REČKOV 

Národní přírodní památka Rečkov byla vyhlášena v roce již 1949 na území o rozloze 3,45 ha 

k ochraně lokality popelivky sibiřské (Ligularia sibirica). V r. 2010 došlo k přehlášení 

územía vyhlášení v nových hranicích. Předmětem ochrany jsou rovněž typy přírodních stanovišť 

a druhy pro které byla vyhlášena EVL Rečkov a které se nachází na území NPP Rečkov. 

 

 

Obr. 8-11. Rokytka u Velkého Rečkova. (foto: Ladislav Soukup., CC BY-SA 3.0) 

 

Předmětem ochrany jsou slatinné a bezkolencové louky a přirozené mokřadní olšiny tvořící biotop 

vzácných a ohrožených druhů rostlin a živočichů, včetně populace popelivky sibiřské (Ligularia 

sibirica) a vrkoče bažinného (Vertigo moulinsiana). Slatinné biotopy jsou nejvíce ohrožený šířením 

rákosu a náletu olší, proto jsou pravidelně koseny v různém časovém období. Jedná se o tzv. 

mozaikovou seč, kdy se část porostů nechá nepokosena do příštího roku. Tím se podporuje i řada 

dalších druhů nejenom hlavní předmět ochrany. U bezkolencových luk dochází k pravidelnému 

kosení, aby nedocházelo k hromadění živin a ztrátě druhové diverzity. 

Geologické podloží je tvořeno křídovými vápnitými pískovci, na nichž se vyvinuly zvodnělé nivní 

sedimenty s převahou písčité složky. Převážná část území se nachází v nivě přirozeně meandrujícího 

toku Rokytky, která zde přirozeně meandruje a vytváří i více ramen, slepých či průtočných. Díky 

podmáčenému charakteru lokality se zde vyvinuly v půdním profilu organozemě, gleje a fluvizemě. 

Území v němž se nachází NPP patří do okruhu tzv. pískovcových údolí s plochým dnem, která tvoří 

součást pískovcového fenoménu. Údolí kolem Rokytky se vyznačuje vyrovnanou spádovou křivkou 

a příčně i podélně velmi plochou, stále podmáčenou nivou s četnými přídatnými prameny, hojnou 

sedimentací slatinného či rašelinného materiálu, absencí klasických hlinitých povodňových hlín, které 

jsou nahrazeny mnohem písčitějším a méně úživným materiálem. Rokytka teče v rovině se zcela 

plochou nivou, která je proto silně zvodnělá, převažuje slatinná sedimentace. Slatina je někde jen 

mělká (0,3 m) a pod ní je písek nebo písčitá slatina. Druhým extrémem jsou místa s akumulací až 

1,45 m slatinného subakvatického materiálu typu gyttja. Tento velmi pestrý profil mozaikuje v celé 

šíři nivy, bez ohledu na vzdálenost od potoka. Ukazuje to na bohaté meandrování nebo větvení toku se 

vznikem drobných stabilních tůněk či jen louží. Na levobřežním kraji nivy je zřetelné zvlhčení. 

Převládají zde povodňové hlíny, ale místy jsou opět akumulace slatiny nebo gyttji. Této kompozici 

odpovídá vegetace. 

(http://kokorinsko.ochranaprirody.cz/) 

http://kokorinsko.ochranaprirody.cz/
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SKALNÍ SRUBY JIZERY 

 

Obr. 8-12. Skalní sruby Jizery. (foto: Ladislav Soukup., CC BY-SA 3.0) 

 

Důvodem ochrany v době vyhlášení přírodní památky byla ochrana a zachování geomorfologicky 

výrazného pseudokrasového výklenku Jizery. Zvláště chráněné území tvoří strmý sráz řeky Jizery 

v délce 1 km s boční erozí vytvořeným výklenkem, jehož délka je 315 m, maximální hloubka 5 m, 

výška 2 - 3 m, na 20 m vysokých skalních stěnách z hornin středního turonu. Na dně skalní stěny se 

nacházejí zvětralé vápnité pískovce. V nárazovém (výsepním) skalním břehu říčního meandru Jizery 

vznikly selektivní, boční erozí skalní převisy. Skalní převisy se vyskytují ve dvou patrech nad sebou. 

Skalní břeh je tvořen slínitými pískovci svrchní části jizerského souvrství (střední až svrchní turon). 

Z přírodních složek území převažuje abiotický a krajinný fenomén, ale lokalita je významná také 

z hlediska ekosystémového. Vegetace je tvořena pásy dřevin na horní hraně stěny (dub, borovice lesní, 

akát), na jejích stupních (lípa, líska obecná, svída krvavá) a při úpatí fragmentem luhu při Jizeře a při 

regulované Zábrdce druhotným porostem tvořeným olší lepkavou, vrbami, topoly, černým bezem. Ze 

svahu silnice, který je jižně exponovaný, mohou v budoucnosti pronikat vysázené keře (tavolník 

vrbolistý, svída krvavá, ptačí zob). 

(http://lokality.geology.cz, http://www.mnhradiste.cz) 

 

PATEROVSKÉ STRÁNĚ 

EVL Paterovské stráně se nachází přibližně 2 km jihovýchodně od města Bělá pod Bezdězem 

v katastrálních územích Bělá pod Bezdězem, Čistá u Mladé Boleslavi a Hrdlořezy u Mladé Boleslavi 

v okrese Mladá Boleslav. Nadmořská výška se pohybuje v rozmezí 240–280 m n. m. V roce 2016 byl 

podán návrh ke zřízení stejnojmenné přírodní památky. Dlouhodobým cílem je zachování stávajících 

hodnotných ekosystémů EVL, zejména lesostepních borů a trávníků na bezlesí na prudké stráni. 

Prvořadě významné a nejrozšířenější jsou reliktní lesostepní (vápnomilné) bory na vápnitých 

pískovcích s výskytem velmi vzácných druhů. Vápnomilné bory jsou v ČR velmi zřídka rozšířené 

a s obdobnou druhovou skladbou bylinného patra se nikde jinde u nás nesetkáme. Především mírně 

http://lokality.geology.cz/
http://www.mnhradiste.cz/
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mokvavé skalky v borech, které jsou naprosto jedinečnou ukázkou mající nejbližší obdobu zřejmě 

v Alpách. Dobře zachovalá je i mozaika suchých úzkolistých a širokolistých trávníků na stráni 

u Paterova s hojným výskytem. Unikátní je maloplošný výskyt podmáčených smrčin s Bazzania sp. na 

dně inverzní rokle. 

(http://www.nature.cz, http://www.kr-stredocesky.cz) 

 

 

Obr. 8-13. Cesta do Páterova, EVL Paterovské stráně (Foto: Ladislav Soukup, http://www.panoramio.com) 

 

KOKOŘÍNSKO 

EVL Kokořínsko zasahuje do HGR 4410 velmi okrajově. Stanoviště chráněných druhů v oblasti jsou 

přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition, evropská suchá 

vřesoviště, polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (Festuco-Brometalia), 

bezkolencové louky na vápnitých, rašelinných nebo hlinito-jílovitých půdách (Molinion caeruleae), 

vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně, extenzivní 

sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis), vápnitá 

slatiniště s mařicí pilovitou (Cladium mariscus) a druhy svazu Caricion davallianae, zásaditá 

slatiniště, chasmofytická vegetace silikátových skalnatých svahů, pionýrská vegetace silikátových skal 

(Sedo-Scleranthion, Sedo albi-Veronicion dillenii), jeskyně nepřístupné veřejnosti, bučiny asociace 

Luzulo-Fagetum, dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum, smíšené jasanovo-olšové lužní lesy 

temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae), středoevropské 

lišejníkové bory, acidofilní smrčiny (Vaccinio-Piceetea). 

Největší navržené území byla připravena pro kapradinu vláskatec tajemný (Trichomanes speciosum) 

pro který je Kokořínsko největší českou (středoevropskou?) lokalitou. Vzhledem k tomu, že tato 

kapradina roste (ve střední Evropě vytváří pouze povlak podobný řasám) ve štěrbinách a jeskyních, tak 

by jeho ochrana neměla být příliš problematická a přinést výrazná omezení. I v dalším rozsáhlém 

území, kterým jsou mokřady v nivách Liběchovky a Pšovky, by nemělo dojít k výrazným změnám. 

Toto území je připravováno pro ochranu populací vzácných plžů – vrkoče bažinného bažinného 

(Vertigo moulinsiana), vrkoče útlého (V. angustior) a také nenápadné ryby žijící v písku – sekavce 

podunajského (Cobitis elongatoides). Mokřady Liběchovky a Pšovky jsou již dnes jednou z nejpřísněji 

http://www.nature.cz/
http://www.kr-stredocesky.cz/
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chráněných částí CHKO Kokořínsko. Leží v první, nejpřísněji chráněné zóně ochrany přírody a značná 

část i v přírodních rezervacích Mokřady dolní Liběchovky, Mokřady horní Liběchovky, Kokořínský 

důl a v přírodní památce Prameny Pšovky. Součástí EVL Kokořínsko je také velmi cenné území 

u Mělnické Vrutice, slatinné biotopy v NPR Polabská černava. 

(http://www.nature.cz) 

 

ZADNÍ HRÁDEK 

 

Obr. 8-14. Železniční stanice Skalsko pod strání PP Zadní Hrádek. (foto: Ladislav Soukup., CC BY-SA 3.0) 

 

Přírodní památka Zadní Hrádek byla vyhlášena 30. dubna 2015. Území se nachází ve Středočeském 

kraji, v okrese Mladá Boleslav, na katastrálním území obce Sudoměř a severním okraji obce Skalsko. 

Území je též stejnojmennou evropsky významnou lokalitou. Předmětem ochrany jsou polopřirozené 

suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (Festuco-Brometalia). 

Na svazích Zadního Hrádku se zachovala druhově pestrá subxerotermní vegetace, která byla dříve 

formována pastvou a ohněm od jisker parních lokomotiv. V současné době svahy spontánně zarůstají 

dřevinami. Jižní a jihozápadní svahy Zadního Hrádku hostí druhově velmi bohatou subxerotermní 

vegetaci, ve které převažují širokolisté suché trávníky sv. Bromion erecti s dominantní válečkou 

prápořitou (Brachypodium pinnatum) a kostřavou žlábkatou (Festuca rupicola), s ojedinělým 

výskytem úzkolistých suchých trávníků sv. Festucion valesiacae a acidofilních suchých trávníků sv. 

Koelerio-Phleion phleoidis. Vzhledem k výskytu velkého množství skalních útvarů vystupujících pří 

úpatí lokality je charakteristické vysoké zastoupení vegetace silikátových skal a drolin sv. Asplenion 

septentrionalis. 

Na lokalitě se nachází druhově pestrá subxerotermní vegetace s hojným výskytem ostřice nízké (Carex 

humilis), vousatky prstnaté (Bothriochloa ischaemum), černohlávku velkokvětého (Prunella 

grandiflora), hlaváče šedého (Scabiosa canescens), sesele ročního (Seseli annuum), kavylu 

vláskovitého (Stipa capillata) i kavylu Ivanova (Stipa pennata), kostřavy žlábkaté (Festuca rupicola), 

mochny písečné (Potentilla arenaria), pýru prostředního (Elytrigia intermedia), černýše rolního 

(Melampyrum arvense), smldníku olešníkového (Peucedanum oreoselinum), rozrazilu klasnatého 

(Pseudolysimachion spicatum) a chrpy latnaté (Centaurea stoebe). 

(http://www.nature.cz, http://www.kr-stredocesky.cz) 

http://www.nature.cz/
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PODHRADSKÁ TŮŇ 

 

Obr. 8-15. Podhradská tůň. (foto: http://klenice.csop.cz) 

 

Přírodní památka Podhradská tůň byla vyhlášena v roce 1998 a nachází jihozápadně od města Bakov 

nad Jizerou, jihozápadně od jeho místní části Podhradí. Důvodem ochrany je slepé rameno Jizery, 

lužní les a drobné vodní plochy. 

Předmětem ochrany je ráz krajiny s významnými přírodními a estetickými hodnotami, zejména slepé 

rameno Jizery jako pozůstatek meandrování toku s charakteristickým ekosystémem vodních ploch, 

lužního lesa, přirozených porostů mrtvého ramene včetně pásu břehových a vodních rostlin, při 

umožnění polointenzivního chovu ryb a následného sportovního rybolovu s podmínkou zachování 

rovnovážného stavu a dosažení obnovy tohoto ekosystému. 

Vodní společenstva jsou vázána na severozápadní část ramene, která je trvale zvodněna podzemní 

vodou, někdy je celé území přeplavováno velkými vodami. Během roku hladina mírně kolísá, v této 

části pokryta listy porostu rdestu vzplývavého a stulíku žlutého, místy okřehku menšího. 

Z ponořených rostlin tu roste okřehek trojbrázdý a poměrně vzácná bublinatka východní. Směrem 

k severovýchodu nastupují rákosiny, dále zblochan největší, skřípinec jezerní, orobinec úzkolistý, 

zevar vzpřímený, puškvorec obecný, kosatec žlutý, ostřice pobřežní, ostřice Buekova, šmel okoličnatý. 

Následuje bažinná vegetace v pobřežním pásu do 2 m šířky - pcháč zelinný, blatouch bahenní, 

liánovitý opletník plotní, svízel močálový, karbinec evropský, kyprej vrbice, tužebník jilmový, máta 

vodní, kopřiva dvoudomá, z trav chrastice rákosovitá, lipnice obecná. 

Převážná část ramene, někdy sezonně zcela vysychající, je porostlá keřovou až stromovou vegetací. 

V jihovýchodním výběžku je bažinná olšina, jejíž porosty lemují osovou část ramene, po většinu roku 

zaplavovanou. Hlavní dřevinou je olše lepkavá, vtroušeně jasan ztepilý, při okrajích i černý bez, řídký 

podrost tvoří hlavně ostřice prodloužená, o. měchýřkatá, o. zobánkatá a v Pojizeří vzácná ostřice 

nedošáchor. V ohybu ramene vystřídají olšinu porosty vrb - bílé a křehké. 

Poměrně bohaté druhové spektrum živočichů - např. reliktní a vzácný druh pavouka Marpissa radiata; 

dominantní pěnice slavíková, zvláště chráněné druhy - moudivláček lužní, ťuhýk obecný, moták 

pochop, strakapoud prostřední a silně ohrožený druh - žluva hajní. 

(http://klenice.csop.cz, http://drusop.nature.cz) 

http://klenice.csop.cz/
http://drusop.nature.cz/
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STARÁ JIZERA 

 

Obr. 8-16. Stará Jizera (Foto: MartinSimak, CC BY-SA 3.0) 

 

PP tvoří území mrtvých ramen v meandru řeky Jizery, s ochranným pásmem v přilehlé nivě mezi 

městskou částí Dražice a obcí Horky nad Jizerou. Katastrální území Brodce nad Jizerou. Hlavním 

cílem ochrany je poměrně zachovalý komplex mokřadů a luk s rozptýlenými solitery mohutných dubů. 

Jedna z posledních ukázek nivního ekosystému na Jizeře. 

Celé území je tvořeno nivními hlínami, v sousedství CHÚ na svazích údolí vystupují vápnité pískovce 

a slínovce svrchní křídy s četnými zkamenělinami (mlž Inoceramus lamarcki aj.). Subhydrické 

a semiterestické půdy (anmoor, vega) až terestrické hnědozemě. Bezlesá oblast s rozptýlenou zelení - 

břehové porosty, skupiny olší a keřových vrb a již zmíněné mohutné solitery dubů. 

Cenná je především vodní vegetace s chráněným leknínem bělostným, voďankou žabí a stulíkem 

žlutým. Pobřežní a luční vegetace je rovněž pestrá, i když bez chráněných druhů. Území se stalo 

útočištěm pro přežití společenstev živočichů pobřežních tůní a mokřadů. Z obojživelníků můžeme 

uvést skokana hnědého a ropuchu obecnou. Hnízdiště vodních ptáků (např. slípka zelenonohá). 

Část nivy je obhospodařována jako dvousečné vlhké až svěží louky, část je bohužel orná půda. 

Ramena slouží jako rybářský revír. Ohrožení spočívá v rozšiřování orné půdy na úkor luk, dále 

v intenzifikaci rybářství a v neposlední řadě v odumírání dubů v důsledku grafiózy. 

(http://www.benatky.cz) 

 

SLEPEČ 

Území se nachází v jihozápadní části Slepečské obory, 2 km jihozápadně od obce Benátky nad 

Jizerou, katastrální území Kochánky. Přírodní památka byla zřízena původně jako chráněný přírodní 

výtvor vyhláškou okresního národního výboru ze dne 17. 4. 1984 a poté nařízením okresního úřadu 

v roce 1998. Na shodném území je též stejnojmenná evropsky významná lokalita. Hlavním důvodem 

ochrany je výskyt jediné v Pojizeří zachované populace střevíčníku pantoflíčku a společenstva 

teplomilných rostlin. 

Podloží tvoří slínovce a vápnité pískovce svrchní křídy, překryté hlinitými pokryvy, v nichž erozí 

vznikly několik metrů hluboké bezvodé rokle. Převažující půdou jsou hnědozemě, na slínovcích 

pararendzina. 

 

http://www.benatky.cz/
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Obr. 8-17. PP Slepeč (Foto: Petr Brož, CC BY-SA 3.0) 

 

Přirozeným ekosystémem obory jsou dubohabřiny a na jižních úbočích teplomilná doubrava, bohužel 

většinou přeměněné na kultury smrku, modřínu nebo borovice. Přesto se zde kromě střevíčníku 

vyskytuje řada druhů typických pro dubohabřiny, např. jaterník trojlaločný, lecha jarní, plicník 

lékařský, ptačinec velkokvětý, ale i vzácných a chráněných, jako okrotice bílá, vemeník dvoulistý, 

plamének přímý aj. Z hub zde byla nalezena velmi vzácná muchomůrka Floccularia straminea. 

Důležitou faunou je zvláště hmyz. Z nejvýznamnějších druhů jsou to střevlíci Carabus arcensis 

a Carabus glabratus, zlatohlávek Potosia aeruginosa, tesařík Lioderus collari a především roháč 

obecný. Rovněž bohatá je ptačí fauna. Subrecentní ulity plžů nasvědčují, že ještě nedávno byl les 

prosvětlen a na okrajích měl menší rozsah než dnes. 

(http://www.benatky.cz) 

 

ČERNÝ OREL 

Černý orel je přírodní památka na katastrálních územích Káraný (Okres Praha-východ), Otradovice 

a Sojovice v okrese Mladá Boleslav. Poprvé vyhlášena v roce 1933 Ministerstvem školství a národní 

osvěty. Nově vyhlášena Nařízením Středočeského kraje č. 4/2013 ze dne 15. dubna 2013. Správa 

AOPK Praha. Území je též stejnojmennou evropsky významnou lokalitou CZ0214004. 

Hlavním motivem bylo hnízdění mandelíka hajního ve starých doupných dubech a borovicích. 

V současné době, kdy výskyt mandelíka nebyl zaznamenán, je důvodem ochrany celý přírodě blízký 

ekosystém typické kyselé doubravy na štěrkopískové terase. 

Geologickým podkladem jsou svrchnokřídové horniny překryté mladopleistocenními štěrkopískovými 

terasami. Terén je rovinatý. Půdy jsou písčité až štěrkovité, typem oligobazické hnědé lesní půdy 

s tendencí k podzolizaci. 

Chudé dubohabřiny se vyskytují v unikátním polabském vývoji, v porostech sice chybí většina 

hájových druhů, zato se vedle dominantní lipnice hajní (Poa nemoralis) objevuje bezkolenec 

(Molinia) a bělozářka větevnatá (Anthericum ramosum), ve stromovém patře lípa srdčitá (Tilia 

cordata). Nejcennější porosty chudých dubohabřin jsou chráněny v PR Černý orel.  

http://www.benatky.cz/
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Obr. 8-18. Modrásek bahenní (Maculinea nausithous; Foto: http://motyli.kolas.cz). 

 

Luční společenstva jsou díky pravidelné údržbě dobře zachována, vedle typických psárkových luk 

jsou významné ovsíkové louky, z nichž některé mají charakter předintenzivních Potentillo-Festucetum 

se svízelem severním (Galium boreale) a smldníkem oleškovitým (Peucedanum oreoselinum). 

Lokalita je zajímavá i ze zoologického hlediska, v tůňkách na území PR se rozmnožují ohrožení 

obojživelníci a v zachovalých lesních porostech prosperují bohatá teplomilná hmyzí společenstva. Na 

nivních loukách se vyskytuje modrásek bahenní (Maculinea nausithous). 

Od doby vyhlášení jsou lesní porosty ponechány v podstatě samovolnému vývoji. Vyšší podíl 

borovice je možno přičíst lesnímu hospodaření v minulosti. Duby jsou v posledních letech ohrožovány 

hmyzími kalamitami (obaleč dubový) a grafiózou. 

(http://www.nature.cz, http://www.benatky.cz) 

 

http://motyli.kolas.cz/
http://www.nature.cz/
http://www.benatky.cz/
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9. STŘETY ZÁJMŮ 

VYUŽÍVÁNÍ A OCHRANA PODZEMNÍCH VOD 

Vodárensky nejdůležitější je střednoturonská zvodeň (kolektor C) s odběrovými centry Dolánky 

a Libíč a okolí Turnova (možnost odběru až 530 l/s Herčík a kol. 1987). Skupinový vodovod Liberec - 

Jablonec odebíral 230 l/s z jímacího území Dolánky. Druhá nejvýznamnější jímací oblast leží v údolí 

Bělé a Rokytky. Odběry z kolektoru C činily v Bělé pod Bezdězem 19,1 l/s, v papírně Bělá 5,4 l/s 

a v jímací oblasti Klokočka až 211,6 l/s. Ochranné pásmo jímací oblasti Klokočka a přilehlého okolí je 

značně rozsáhlé. Zasahuje od Bílé Hlíny přes Malou Bělou, Čistou, Březinku téměř až k Bezdězu. 

Menší jímací oblasti leží ve Skalsku, Podkováni (5 l/s), Dolním Cetnu, Žďáru, Hrdlořezech (8,5 l/s), 

Mladé Boleslavi (4,1 l/s), Čejetičkách (7,2 l/s) (Herčík a kol. 1999, Zícha 1995, Jetel et al. 1986). 

Výchozy kolektorů D, C a A jsou vysoce zranitelné. Kolektor C má v případě překrytí kvartérními 

sedimenty (včetně spraší a sprašových hlin) zranitelnost střední až vysokou, v podloží Kt má 

zranitelnost nízkou. Kolektor A je mimo oblast výchozů nezranitelný. 

Probíhá sanace znečištění chlorovanými uhlovodíky jímacího území Nudvojovice, které má 

maximální využitelnou vydatnost 60 l/s (kde se vyskytuje nejvýznamější kolektor C s transmisivitou 

v řádu 10
-2

 m
2
.s

-1
, který hydraulicky souvisí s kvarterní zvodní, dále nevýznamný zavěšený kolektor 

v teplickém souvrství využívaný domovními studnami a významný kvartérní kolektor ve štěrkopíscích 

Jizery; Šeda 1987). 

 

TĚŽBA SUROVIN 

Problematikou způsobu využívání území a jeho významných vlivů na stav podzemních vod se 

zabývaly podniky Povodí v rámci plánování v oblasti vod. Významným problémem je kromě odběrů 

těžba štěrkopísků, především v kvartérních kolektorech, v podstatě likvidující kolektor podzemních 

vod (www.pla.cz). V důsledku vytěžených prostor a vzniklých umělých jezer dochází v jejich okolí 

jak ke změnám režimu podzemních vod, tak ke změnám chemismu podzemních vod. Vývoj 

štěrkoviště (písníku) popsal Herrmann (2015) na základě zkušeností v souvislosti s jeho následným 

využíváním jako vodárenské nádrže, ke koupání, k rybářským účelům či ke skládkování.  

Využití písníku pro vodárenské účely komplikuje masivní rozvoj biologického života z hlediska 

upravitelnosti vody i funkce vodárenských zařízení. Soužití rybářských zájmů s vodárenskými zájmy 

je neřešitelné, protože vody jsou dotovány živinami za účelem chovu ryb, což má negativní vliv na 

chemismus vody. Skládkování odpadů pod hladinu podzemní vody, tzn. využití písníku jako skládky 

odpadů, je v současné době z hlediska legislativních požadavků na zabezpečenost skládek (výluhy ze 

skládky jsou zdrojem kontaminace a jejího šíření ve směru proudění podzemních vod) problematické.  

Těžba štěrkopísku a ukončená těžba může být pro podzemní vody rizikem vzhledem k využívání 

vydobytých prostor pro ukládání odpadů. 

 

ZDROJE ZNEČIŠTĚNÍ A JEJICH VZTAH K OVĚŘENÝM ZÁSOBÁM PODZEMNÍCH VOD 

Kontaminací podzemních vod ve vybraných hydrogeologických rajonech se zabývala Prchalová 

(2015).  

Pro hodnocení zdrojů znečištění byly využity výsledky hodnocení významnosti zdrojů znečištění 

a hodnocení jakosti podzemních vod převzaté z plánů povodí, a to plošného znečištění ze zemědělství 

(dusičnany a pesticidy), plošné znečištění z atmosférické depozice (vybrané kovy a polyaromatické 
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uhlovodíky) a bodové znečištění ze starých kontaminovaných míst (vybrané kovy, polyaromatické 

uhlovodíky, chlorované uhlovodíky). 

Základním podkladem pro vyhodnocení plošného znečištění byla data ČHMÚ z období 2007-2012, 

u hodnocení dusičnanů i data o jakosti odběrů podzemních vod za stejné období. Vlastní hodnocení 

plošných zdrojů znečištění bylo provedeno nezávislým vyhodnocením údajů o významných zdrojích 

znečištění, jejich ověřením monitoringem jakosti podzemních vod a následném vyhodnocení jakosti 

podzemních vod. 

Při hodnocení bodového znečištění ze starých kontaminovaných míst (SEKM) bylo využito výsledků 

hodnocení ze SEKM (Systém evidence kontaminovaných míst) podle kritérií hodnocení dobrého 

chemického stavu. Za významné bodové zdroje znečištění byly považovány výskyty alespoň 1 z 28 

relevantních nebezpečných látek přesahující dvacetinásobek hodnoty dobrého chemického stavu 

podzemních vod v posledním půlroce sledování a zároveň podle priority místa (A1 až A3) a stavu 

dokončenosti sanace (výsledky monitoringu za poslední půlrok sledování). Přehled výsledků 

hodnocení znečištění v HGR 4410 dle Prchalové (2015) je v Tab. 9-1. 

 

Tab. 9-1. Přehled výsledků hodnocení znečištění v HGR 4410 dle Prchalové (2015) 

HGR 
Útvar podz. 

Vod 

Plošné 

Bodové 
dusičnany pesticidy 

z atmosferické 

depozice 

4410 44100 ověřeno nezjištěno nezjištěno 0 

 

STŘETY ZÁJMŮ V ODBĚRECH PODZEMNÍ VODY  

Odběry podzemní vody dosáhly v roce 2006 maximálních hodnot 390 l/s (bez kocháneckého jímacího 

řadu vodovodu Káraný, převážně v kvartéru - z části v HGR 1172). Toto množství tvořilo 24% 

odhadnutých využitelných zdrojů a nezpůsobilo prokazatelný pokles hladin podzemní vody na 

dlouhodobě pozorovaných vrtech. Rajon tedy ani v této době nebyl přetížen. Při hodnocení bilance 

podzemní vody v současnosti, kdy se odběry pohybují okolo 321 l/s (20% procent využitelných 

zdrojů) nelze očekávat z hlediska celkové bilance rajonu střety zájmů ve využívání podzemních vod. 

Celkové povolené (evidované) odběry V HGR 4410 jsou 540 l/s (rok 2012). Při jejich plném využití 

nelze lokální ovlivnění v podobě překročení minimálních zůstatkových průtoků vyloučit. Kolísání 

odběrů podzemní vody je patrné z Obr. 9-1. 

Na území rajonu AOPK ČR stanovila jeden prioritní MZCHÚ s vazbou na podzemní vody - PR 

Ondříkovický pseudokrasový systém. Pro oblast PR v HGR 4410 bylo modelem při variantě s odběry 

podzemní vody vypočteno snížení hladiny o 1,5 až 2 m oproti variantě ideového neovlivněného stavu. 

V okolí PR se nachází 3 odběry podzemní vody (SčVK Teplice – Ondříkovice Borek, SčVK Teplice - 

Jenišovice vrt J2, Pivovar Malý Rohozec) se souhrnným odběrem cca 6 l/s. 

Vzhledem k pozici území a charakteristice PR lze předpokládat, že se jedná o tektonicky porušenou 

oblast s nižší hydraulickou vodivostí porézních bloků. Tyto hydrogeologické vlastnosti nemohou být 

v regionálním hodnocení uspokojivě zohledněny, a proto je modelem vypočtené snížení v prostoru PR 

bez bližší analýzy režimu kolísání hladin v oblasti pouze hrubě orientační. Část odběrů podzemní vody 

je také vázaná na vývěry z nadložního kolektoru D, které tvoří pouze malé přítoky do krasového 

systému v kolektoru C a nemají vliv na hladiny podzemní vody v průlinovém prostředí tohoto 

kolektoru. 
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Obr. 9-1. Kolísání odběrů podzemní vody 

 

VZTAH SOUČASNÉHO VYUŽITÍ ZÁSOB PODZEMNÍCH VOD K ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ 

DOKUMENTACI. 

Podle výsledků vodohospodářské bilance prováděné každoročně podniky Povodí i podle hodnocení 

kvantitativního stavu je stupeň odebíraného množství podzemních vod nízký vůči přírodním zdrojům. 

Plány eventuálního rozvoje vodárenských odběrů jsou obsaženy v Plánech rozvoje vodovodů 

a kanalizací (PRVKÚ ČR) z roku 2010, které představují střednědobou koncepci oboru vodovodů 

a kanalizací do roku 2015. Tyto dokumenty jsou zpracovány po jednotlivých krajích, eventuální 

požadavky na nové odběry však často nejsou podloženy cíleným hydrogeologickým průzkumem. 

Stejně tak by v případě realizace těchto požadavků bylo nutné zohlednit kromě výsledků 

vodohospodářské bilance také výsledky hodnocení kvantitativního stavu podzemních vod.  

Zvýšenou pozornost při povolování odběrů podzemních vod bude nutné věnovat rajonu v případě 

nevyhovujícího hodnocení z hlediska kvantitativního stavu. 
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10. PŘÍRODNÍ ZDROJE A VYUŽITELNÉ MNOŽSTVÍ 

PODZEMNÍCH VOD 

 

VÝPOČET PŘÍRODNÍCH ZDROJŮ 

V HGR 4410 byly k dispozici pro hodnocení přírodních zdrojů dva výstupy: modelový základní odtok 

a modelová dotace z modelu BILAN za období 1961 až 2010 očištěný o odběry a vypouštění 

podzemních a povrchových vod a modelové odtoky podzemní vody z hydraulického modelu 

podzemních vod za období 2001 až 2010. 

Modelový základní odtok a přírodní zdroje modelem BILAN byly stanoveny na základě kontinuálního 

měření průtoků na Mohelce (stanice Chocnějovice), na Malé Mohelce (stanice Podhora), na Zábrdce 

(stanice Dolní Bukovina) a na Bělé (stanice Velký Rečkov). Model BILAN poskytnul průběh dotace, 

která byla použita jako vstup pro kalibraci transientního hydraulického modelu podzemních vod 

v HGR 4410. Tato infiltrace byla dále upravována podle bilance (podle měření metody PPP) a kolísání 

hladin podzemních vod.  

V rámci rajonu byla zkoumána korelace dlouhodobých časových záznamů kolísání podzemních vod 

versus základní odtok a dotace z modelu BILAN (tj. základní odtok očištěný odběry a vypouštění 

podzemních a povrchových vod) a infiltrace z hydraulického modelu do pánevních kolektorů. Tento 

přístup sloužil k vyhledání reprezentativního vrtu (popř. vrtů) s dlouhodobým pozorováním hladin 

podzemní vody v dílčím povodí rajonu, ke kterému jsou vztaženy výpočty přírodních zdrojů. Pro 

každou časovou řadu přírodních zdrojů byl hledán charakteristický měřený vrt (vrty), jehož (jejichž) 

kolísání hladiny podzemní vody bylo korelováno s kolísáním modelové dotace z modelu BILAN 

a modelové měsíční infiltrace podzemní vody z hydraulického modelu podzemních vod. 

Dlouhodobě sledované vrty, které se nacházejí v severní části rajonu (Obr. 10-1), jsou charakteristické 

výrazným dlouhodobým i sezonním trendem v kolísání hladin podzemní vody. Po nárůstu hladiny 

podzemní vody v letech 1992 – 1994 následuje kolísání hladin podzemní vody víceméně ve stejné 

úrovni. Po roce 2003 následuje výrazný pokles hladin podzemní vody, který trvá až do roku 2010. Rok 

2010 znamená prudký nárůst hladin podzemní vody. Po roce 2010 stagnuje a po 2014 se projevuje 

pokles hladin podzemní vody. 

Další dlouhodobě či krátkodobě sledované vrty vykazují dlouhodobý trend v kolísání hladin podzemní 

vody s prakticky nepatrným sezonním kolísáním podzemní vody. Tyto vrty sledují především hlubší 

část kolektoru C. Hladiny podzemní vody zde od roku 1999 do roku 2003 pozvolna rostou nebo 

stagnují. Po roce 2003 hladiny podzemní vody začínají klesat, a to až do roku 2010, po kterém 

následuje prudký nárůst v hladinách podzemní vody. Do roku 2014 hladiny podzemní vody rostou 

nebo stagnují. 
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Obr. 10-1. Situace hodnocených objektů v rajonu 

 

Poklesy hladin podzemní vody po roce 2003 mohou být způsobeny zčásti odběry podzemní vody 

(Obr. 10-2), jelikož odběry podzemní vody se zvýšily z 280 l/s na 350 l/s. Významnější vliv má však 

zřejmě tvorba přírodních zdrojů. Modelové přírodní zdroje z modelu BILAN poklesly ze zhruba 5500 
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l/s na méně než 3000 l/s. Grafické porovnání modelu BILAN ukazuje vyšší dotace v době nárůstu 

hladin podzemní vody (Obr. 10-3). Z hlediska trendů BILAN velmi dobře koresponduje s kolísáním 

hladiny podzemní vody, především v letech 2001 až 2010. Sezónní kolísání hladin podzemní vody 

z modelu BILAN dobře koresponduje s průběhem dotace v hydraulickém modelu (Obr. 10-4). 

Přírodní zdroje tedy byly uvažovány jako medián 360 měsíčních modelových základních odtoků 

z modelu BILAN (tj. základní odtok očištěný odběry a vypouštění podzemních a povrchových vod) za 

období 1981 – 2010. 

Pro hodnocení přírodních zdrojů byl použit modelový základní odtok z modelu BILAN, který byl dále 

konfrontován s měřenými hladinami podzemní vody státní pozorovací sítě ČHMÚ a dalšími způsoby 

stanovení přírodních zdrojů podzemních vod.  

 

 

Obr. 10-2. Kolísání hladin podzemní vody a odběry podzemní vody 

 

 

Obr. 10-3. Kolísání hladin podzemní vody a kolísání přírodních zdrojů a odběrů 
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Obr. 10-4. Kolísání hladin podzemní vody  

 

Tab. 10-1. Přírodní charakteristiky (Vodní útvar: 44100) 

Položka Charakteristika Kód Popis 

3.5. Kód litologického typu 3 pískovce a slepence 

3.6. Typ a pořadí kolektoru 1 vrstevný kolektor 

3.7. 
Kód stratigrafických jednotek křídových 

vrstevních kolektorů 
Kj jizerské souvrství, střední až svrchní turon 

3.9. Dělitelnost rajonu N nelze dělit 

3.10. Mocnost souvislého zvodnění 4 >50 m 

3.11. Kód typu propustnosti PrPu průlino-puklinová 

3.12. Hladina V volná 

3.13. Transmisivita (m2/s) 1 vysoká >1.10-3 

3.14. Kód kategorie mineralizace (g/l) 1 < 0,3 

3.15. Kód kategorie chemického typu podzemních vod 1 Ca-HCO3 

 

10.1. PŘÍRODNÍ ZDROJE 

Přírodní zdroje podzemních vod za referenční období 1981 – 2010 byly stanoveny podle základního 

odtoku z modelu BILAN. Přírodní zdroje odpovídají 50% zabezpečenosti ze základního odtoku 

z modelu BILAN, tj. 2784 l/s (Tab. 10-2). Měsíční hodnoty zabezpečenosti základního odtoku z 

modelu BILAN za období 1981-2010 jsou uvedeny na Obr. 10-5. 

 

Tab. 10-2. Zabezpečenost 

Zabezpečenost Přírodní zdroje (l/s) 

50% 2784 

80% 1917 
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Obr. 10-5. Měsíční hodnoty zabezpečenosti základního odtoku z modelu BILAN za období 1981-2010 

 

Přírodní zdroje se za referenční období 1981-2010 (2784 l/s) a období 2001-2010 (2884 l/s) liší o cca 

3,5 %. Odvozené přírodní zdroje byly ověřeny i hydraulickým modelem za období 2001 – 2010, který 

uvádí přírodní zdroje (modelovou infiltraci) o 18 % vyšší. V samotném období 2001-2010 lze podle 

kolísání měřených hladin podzemní vody a přírodních zdrojů dle modelu BILAN vymezit několik 

období (Tab. 10-3): 

1) 2001 - 2003 s výrazně nadprůměrnou tvorbou přírodních zdrojů 3504 l/s s nejvyšší hladinou 

podzemní vody; 

2) 2004 - 2009 s podprůměrnou a v období 2001 – 2010 nejdéle trvající etapou tvorby přírodních 

zdrojů 2322 l/s a s nejnižší hladinou podzemní vody; 

3) 2010 s výrazně nadprůměrnou tvorbou přírodních zdrojů 3643 l/s a s nadprůměrnou hladinou 

podzemní vody. 

4) Nebilancované období 2011 – 2014 s hladinami podzemní vody na úrovni období 2001 – 2003 nebo 

vyšší. 

 

Z detailní analýzy období 2001-2010 je patrná variabilita tvorby přírodních zdrojů podzemních vod 

v závislosti na intenzitě srážek a jejich rozložení během roku a celého období.  

Kolísání hladin podzemní vody na vrtech státní pozorovací sítě pro vybraná období odpovídající 

přírodním zdrojům podzemních vod v Tab. 10-3 je v Tab. 10-4. 

Pro kolektory, které nejsou kryté izolátorem a komunikují s povrchovými toky, je odhad založen na 

hydrologickém modelu. Model BILAN užívá měsíční hodnoty bilančních vztahů na povrchu území 

(velikost srážek, teplot vzduchu a jeho relativní vlhkosti, výparu, evapotranspirace, infiltrace do zóny 

aerace, procesy v zóně aerace včetně zahrnutí vlivu vegetačního krytu) a procesy v zóně podzemní 

vody charakterizované úrovní její hladiny a posléze velikostí základního odtoku. Model je zpravidla 
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verifikován vztahem vypočítaného odtoku z území k naměřené velikosti průtoku v uzávěrovém profilu 

povodí. Skladba modelu umožňuje i extrapolaci výsledků v základním povodí na dílčí oblasti 

přiléhající k řešenému rajonu na základě existujících meteorologických vstupů, které budou 

zpracovány podle parametrů kalibrovaných na základním povodí.  

Hlavní výstup modelu BILAN je časová řada základního odtoku území v měsíčním kroku. Přírodní 

zdroje území jsou definované jako medián základního odtoku, využitelné množství s nižším stupněm 

zabezpečení jako 75. kvantil a využitelné množství s vyšším stupněm zabezpečení jako 95. kvantil 

časové řady. Získané výsledky tímto statistickým zpracováním dat byly ověřené grafickou analýzou 

stejné časové řady, přičemž je využitelné množství s nižším stupněm zabezpečení medián minim 

a využitelné množství s vyšším stupněm zabezpečení medián minim z minim. Hodnota přírodních 

zdrojů byla srovnána s výsledkem hydraulického modelu pro daný kolektor. 

Pro kolektory kryté izolátorem, nelze stanovit přírodní zdroje za pomoci hydrologického modelu, ale 

pomocí hydraulického. Hydraulický model je schematická numerická reprezentace hydraulického 

systému proudění podzemní vody. V tomto případě jsou přírodní zdroje jednotlivých kolektorů 

definované jako součet vlastních zdrojů (infiltrace ze srážek na území rajonu) a rozdílu mezi přítoky 

a odtoky z okolí. Využitelné množství krytých kolektorů lze vyčlenit z celkových přírodních zdrojů 

pouze odborným odhadem a zohledněním veškerých dostupných podkladů o charakteristice kolektoru. 
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Tab. 10-3. Porovnání výstupů z hydrologického a hydraulického modelu 

Období (hydrologické 

roky) 

Medián z 

měsíčních hodnot 
Průměr z měsíčních hodnot za uvedené období 

BILAN - 

modelový 

základní odtok 

BILAN - modelový 

základní odtok 

BILAN - 

modelová dotace 

Modelová infiltrace 

(transientní model) 

Přírodní 

zdroje 

Využitelné 

množství 
Využitelné množství 

l/s l/s l/s l/s l/s l/s % zabezpečenosti 

1981 2010 2784 2989 3040 - 2784 1617 91 

2001 2010 2884 2961 3231 3827 2884 1717 88 

2001 2003 3504 3536 3548 3913 3504 2337 64 

2004 2009 2322 2525 2479 3430 2322 1155 99 

2010 2010 3643 3851 6793* 5954* 3643 2476 60 

2011 2014 - - - - - - - 

Vysvětlivky: * vysoce nadprůměrná dotace způsobená extrémní srážkou v srpnu 2010, podzemní voda z rajonu odtéká až v následujících hydrologických letech 

 

Tab. 10-4. Kolísání hladin podzemní vody na vrtech státní pozorovací sítě pro vybraná období odpovídající přírodním zdrojům podzemních vod v Tab. 10-3 

Období 

(hydrologické 

roky) 

Průměrná hladina podzemní vody za uvedené období 

VP7501 

Kobyly 

(C) 

VP7535 

Bělá pod 

Bezdězem 

(C) 

VP7508 

Všelibice 

(C) 

VP7510 

Cetenov 

(Východ, 

C) 

VP7513 

Cetenov 

(Západ, 

C) 

VP7512 

Bukovno 

(C) 

VP7531 

Jenišovice 

(C) 

VP7540 

Horní 

Bukovina 

(C) 

VP7533 

Ralsko 

(C) 

VP7542 

Bezdědice 

(C) 

VP7520 

Obodř 

(C) 

VP0672 

Otradovice 

(Q) 

VP0674 

Káraný 

(Q) 

VP0628 

Bukovina u 

Turnova 

(Q) 

VP8486 

Svébořice 

(C) 

m n.m. m n.m. m n.m. m n.m. m n.m. m n.m. m n.m. m n.m. m n.m. m n.m. m n.m. m n.m. m n.m. m n.m. m n.m. 

1981 2010 291.44 - 313.86 364.77 - - - - - - - 172.54 172.02 251.47 - 

2001 2010 290.32 - 313.74 361.92 360.08 237.51 - - - - 184.45 172.45 171.64 251.49 - 

2001 2003 292.28 - 315.24 365.46 360.61 237.54 - - - - 185.07 172.47 171.93 251.47 - 

2004 2009 289.63 - 313.61 361.33 359.95 237.52 - - - - 184.37 172.39 171.60 251.47 - 

2010 2010 288.95 275.76 313.35 358.59 359.47 236.88 307.93 244.32 292.23 275.52 184.79 172.46 171.78 251.52 302.23 

2011 2014 290.55 276.27 314.59 364.16 360.12 237.86 309.35 245.30 293.90 276.02 184.83 172.46 - 251.50 303.27 

Vysvětlivky: Q – kvartérní kolektor, C – kolektor v jizerském souvrství  
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10.2. DISPONIBILNÍ MNOŽSTVÍ PODZEMNÍCH VOD  

Využitelné množství podzemní vody v rajonu jako celku je chápáno jako ta část podzemní vody, 

kterou lze bez omezení využít a které je vztaženo na celý rajon. Využitelné zdroje pro celý rajon tedy 

nepostihují zdroje dílčích jímacích území, které je nezbytné řešit a bilancovat v mnohem větším 

detailu.  

Stanovení využitelných zdrojů je vztaženo na rajon jako celek. Hodnota nezohledňuje lokální 

vodohospodářské potřeby v jednotlivých jímacích územích, kde je nezbytné stanovit využitelné 

množství podle požadavku na minimální velikost průtoků na konkrétních profilech toků a na konkrétní 

minimální úrovně hladin podzemní vody v konkrétních monitorovacích vrtech. 

Využitelné množství v minulosti a ani v současnosti nebylo prokázáno odběry podzemní vody, tj. 

rajon nebyl nikdy přetížen. Z tohoto důvodu bylo využitelné množství stanoveno na základě 

uvažovaných přírodních zdrojů a minimálního zůstatkového průtoku (MZP). 

Využitelné množství bylo stanoveno jako rozdíl mezi přírodními zdroji v rajonu a minimálním 

zůstatkovým průtokem v rajonu. Pro stanovení minimálního zůstatkového průtoku byl použit 

koeficient minimálního zůstatkového průtoku podle metodiky Mrkvičková a Balvín 2013 a odvozený 

celkový odtok v rajonu, který byl vypočten podle podkladů z hydrologického modelu. Pro každý rajon 

byla stanovena průměrná srážka, srážka a celkový odtok ve sledovaném povodí a v rajonu. Za 

předpokladu stejného odtokového koeficientu v povodí a v celém rajonu byl vypočten celkový odtok 

pro rajon. Z koeficientu minimálního zůstatkového průtoku pro danou oblast (podle metodiky 

Mrkvičková a Balvín 2013) a z celkového odtoku na rajon byl vypočten minimální zůstatkový průtok. 

Od přírodních zdrojů byl odečten minimální zůstatkový průtok na rajon, odečteny/přičteny 

odtoky z/do rajonu a následně stanoveno využitelné množství. Hodnota využitelného množství je 

1617 l/s, které odpovídá úrovni 91% zabezpečenosti přírodních zdrojů za referenční období 

1981 – 2010. 

Pro dílčí vodohospodářsky využívané oblasti byla stanovena dílčí využitelná množství, která byla 

vztažena na plochu hydrologického povodí pro příslušný uzávěrový měrný profil (Tab. 10-5).  

Souhrnný přehled pro výpočet minimálního zůstatkového průtoku, využitelného množství je v Tab. 

10-6. 

 

Tab. 10-5. Hodnoty přírodních zdrojů, využitelného množství a disponibilní zdroje pro dílčí povodí 

(hodnoty jsou v l/s) 

Hydrologické povodí 
Přírodní 

zdroje 

Využitelné 

množství 

Současné 

odběry 

Stupeň 

využití 

Disponibilní 

zdroje 

povodí Mohelky v HGR po profil 

Chocnějovice 
769.90 414.11 84.92 21% 329.19 

povodí Malé Mohelky po profil 

Podhora 
69.72 53.22 15.05 28% 38.17 

povodí Zábrdky v HGR po profil 

Dolní Bukovina 
284.98 198.17 55.22 28% 142.95 

povodí Bělé po profil Velký Rečkov 418.84 308.44 77.12 25% 231.32 

 

 

 

 



Rebilance zásob podzemních vod                                                          ID EIS 10051606-SFŽP 

199 

Tab. 10-6. Souhrnný přehled pro výpočet minimálního zůstatkového průtoku, využitelného množství 

Plocha HGR  685.04 km2 Zdroj 

Plocha povodí Mohelky  154.68 km2 zdroj: hydrologický model 

Plocha povodí Mohelky v HGR 116.40 km2 zdroj: hydrologický model 

Srážka v povodí Mohelky 882.44 mm/rok zdroj: hydrologický model 

Celkový odtok Qa v povodí Mohelky 1576.00 l/s zdroj: hydrologický model 

Odtokový koeficient v povodí Mohelky 0.36 - dopočet 

Celkový odtok Qa v povodí Mohelky v HGR 1185.97 l/s dopočet 

Koeficient minimálního zůstatkového průtoku 0.30 - Mrkvičková, Balvín 2013 

Minimální zůstatkový průtok v povodí Mohelky v 

HGR 
355.79 l/s dopočet 

Přírodní zdroje v povodí Mohelky v HGR 208.73 mm/rok 

zdroj: hydrologický model - 

medián 1981-2010 pro povodí 

Mohelky na území HGR 

Přírodní zdroje v povodí Mohelky v HGR 769.90 l/s 

zdroj: hydrologický model - 

medián 1981-2010 pro povodí 

Mohelky na území HGR 

Využitelné zdroje v povodí Mohelky v HGR 414.11 l/s dopočet 

Současné odběry v povodí Mohelky v HGR 84.92 l/s 
zdroj: hydrologický model, průměr 

za období 2001 -2010 

Disponibilní zdroje v povodí Mohelky v HGR 329.19 l/s dopočet 

Plocha povodí s přenosem dat z Mohelky  102.81 km2 zdroj: hydrologický model 

Srážka v povodí s přenosem dat z Mohelky  756.42 mm/rok zdroj: hydrologický model 

Celkový odtok Qa s přenosem dat z Mohelky  897.91 l/s dopočet 

Plocha povodí Malé Mohelky  19.49 km2 zdroj: hydrologický model 

Srážka v povodí Malé Mohelky  734.46 mm/rok zdroj: hydrologický model 

Celkový odtok Qa v povodí Malé Mohelky  55.00 l/s zdroj: hydrologický model 

Koeficient minimálního zůstatkového průtoku 0.30 - Mrkvičková, Balvín 2013 

Minimální zůstatkový průtok v HGR 16.50 l/s dopočet 

Přírodní zdroje v povodí Malé Mohelky  112.89 mm/rok 

zdroj: hydrologický model - 

medián 1981-2010 pro povodí 

Malé Mohelky  

Přírodní zdroje v povodí Malé Mohelky  69.72 l/s 

zdroj: hydrologický model - 

medián 1981-2010 pro povodí 

Malé Mohelky  

Využitelné zdroje v povodí Malé Mohelky  53.22 l/s dopočet 

Současné odběry v povodí Malé Mohelky  15.05 l/s 
zdroj: hydrologický model, průměr 

za období 2001 -2010 

Disponibilní zdroje v povodí Malé Mohelky  38.17 l/s dopočet 

Plocha povodí Zábrdky 66.36 km2 zdroj: hydrologický model 

Plocha povodí Zábrdky v HGR 54.86 km2 zdroj: hydrologický model 

Srážka v povodí Zábrdky 716.96 mm/rok zdroj: hydrologický model 

Celkový odtok Qa v povodí Zábrdky 350.00 l/s zdroj: hydrologický model 

Celkový odtok Qa v povodí Zábrdky v HGR 289.35 l/s zdroj: hydrologický model 

Koeficient minimálního zůstatkového průtoku 0.30 - Mrkvičková, Balvín 2013 

Minimální zůstatkový průtok v HGR 86.80 l/s dopočet 

Přírodní zdroje v povodí Zábrdky v HGR 163.93 mm/rok 

zdroj: hydrologický model - 

medián 1981-2010 pro povodí 

Malé Mohelky  

Přírodní zdroje v povodí Zábrdky v HGR 284.98 l/s 

zdroj: hydrologický model - 

medián 1981- 2010 pro povodí 

Malé Mohelky  

Využitelné zdroje v povodí Zábrdky v HGR 198.17 l/s dopočet 

Současné odběry v povodí Zábrdky v HGR 55.22 l/s 
zdroj: hydrologický model, průměr 

za období 2001 - 2010 
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Disponibilní zdroje v povodí Zábrdky v HGR 142.95 l/s dopočet 

Plocha povodí Bělé 94.33 km2 zdroj: hydrologický model 

Srážka v povodí Bělé 654.29 mm/rok zdroj: hydrologický model 

Celkový odtok Qa v povodí Bělé 368.00 l/s zdroj: hydrologický model 

Odtokový koeficient v povodí Bělé 0.19 - dopočet 

Koeficient minimálního zůstatkového průtoku 0.30 - Mrkvičková, Balvín 2013 

Minimální zůstatkový průtok v HGR 110.40 l/s dopočet 

Přírodní zdroje v povodí Bělé 140.12 mm/rok 

zdroj: hydrologický model - 

medián 1981-2010 pro povodí 

Malé Mohelky  

Přírodní zdroje v povodí Bělé 418.84 l/s 

zdroj: hydrologický model - 

medián 1981-2010 pro povodí 

Malé Mohelky  

Využitelné zdroje v povodí Bělé  308.44 l/s dopočet 

Současné odběry v povodí Bělé 77.12 l/s 
zdroj: hydrologický model, průměr 

za období 2001 - 2010 

Disponibilní zdroje v povodí Bělé  231.32 l/s dopočet 

Plocha povodí s přenosem dat z Bělé  297.24 km2 zdroj: hydrologický model 

Srážka v povodí s přenosem dat z Bělé  617.76 mm/rok zdroj: hydrologický model 

Celkový odtok Qa s přenosem dat z Bělé 1094.85 l/s dopočet 

Srážky v HGR 691.22 mm/rok zdroj: hydrologický model 

Celkový odtok Qa v HGR 3891.08 l/s dopočet 

Koeficient minimálního zůstatkového průtoku 0.30 - Mrkvičková, Balvín 2013 

Minimální zůstatkový průtok v HGR 1167.33 l/s dopočet 

Přírodní zdroje v HGR 2784.00 l/s medián 1981-2010 

Využitelné zdroje 1616.67 l/s dopočet 

Současné odběry 321.00 l/s zdroj: data ČGS 

Maximální odběry 390.00 l/s zdroj: data ČGS 

Disponibilní zdroje  1295.67 l/s dopočet 

 

Odběry podzemní vody dosáhly v roce 2006 maximálních hodnot 390 l/s. Toto množství tvořilo 24% 

odhadnutých využitelných zdrojů a nezpůsobilo prokazatelný pokles hladin podzemní vody na 

dlouhodobě pozorovaných vrtech. HGR 4410 tedy ani v této době nebyl přetížen. Při hodnocení 

bilance podzemní vody v současnosti, kdy se odběry pohybují okolo 321 l/s (20% procent 

využitelných zdrojů) nelze očekávat z hlediska celkové bilance rajonu střety zájmů ve využívání 

podzemních vod. Celkové povolené (evidované) odběry V HGR 4410 jsou 540 l/s (rok 2012). Při 

jejich plném využití nelze lokální ovlivnění v podobě překročení minimálních zůstatkových průtoků 

vyloučit. 

NÁVRHY 

V tomto rajonu je navržena změna hranice. Povodí pravostranného přítoku Zábrdky se doporučuje 

připojit k HGR 4410. 

Pro sledování přírodních zdrojů podzemních vod jsou navrženy hydrogeologické vrty státní 

pozorovací sítě ČHMÚ včetně signálních hladin podzemních vod, které charakterizují sníženou tvorbu 

přírodních zdrojů a průzkumné hydrogeologické vrty vyhloubené v rámci projektu Rebilance zásob 

podzemních vod 4410_23 Ralsko (Jabloneček), 4410_25 Bělá pod Bezdězem (Tab. 5-6 Doporučené 

vrty pro monitoring). 



Rebilance zásob podzemních vod                                                          ID EIS 10051606-SFŽP 

201 

11. ZÁVĚR 

Cílem projektu bylo kombinací pestrého souboru nejmodernějších technologických a metodických 

postupů přehodnotit přírodní zdroje a využitelné zásoby podzemních vod v jednotlivých 

posuzovaných hydrogeologických rajonech.  

 

ZÁSOBY PODZEMNÍCH VOD 

 Přírodní zdroje podzemních vod za referenční období 1981 – 2010 byly stanoveny podle 

základního odtoku z modelu BILAN. Přírodní zdroje odpovídají 50% zabezpečenosti ze 

základního odtoku z modelu BILAN, tj. 2784 l/s. 

 Hodnota využitelného množství je 1617 l/s. Při zachování minimálního zůstatkového 

průtoku (Mrkvičková, Balvín 2013) bylo spočítáno využitelné množství podzemních vod, 

které odpovídá úrovni 91% zabezpečenosti přírodních zdrojů za referenční období 1981 – 

2010.  

 Odběry podzemní vody dosáhly v roce 2010 hodnot 449 l/s –Toto množství tvořilo 24% 

odhadnutých využitelných zdrojů a nezpůsobilo prokazatelný pokles hladin podzemní vody 

na dlouhodobě pozorovaných vrtech. HGR 4410 tedy ani v této době nebyl přetížen. 

 Při hodnocení bilance podzemní vody v současnosti, kdy se odběry pohybují okolo 321 l/s 

(20% procent využitelných zdrojů) nelze očekávat z hlediska celkové bilance HGR střety 

zájmů ve využívání podzemních vod. Celkové povolené (evidované) odběry V HGR 4410 

jsou 540 l/s (rok 2012). Při jejich plném využití nelze lokální ovlivnění v podobě překročení 

minimálních zůstatkových průtoků vyloučit. 

 

BILANCE PODZEMNÍ VODY 

 Srážková infiltrace byla určena hydraulickým modelem na 3427 l/s, tedy 5 l/s/ km
2
. Tato 

hodnota dobře koresponduje s hodnotou stanovenou hydrolologickým modelem (4.7 l/s/km
2
). 

 Předpokládána infiltrace z cenomanského kolektoru A a přetok z krystalinického zázemí a 

částečně ze srážkové vody sestupující po tektonických strukturách tvořících tuto hranici byla v 

modelu stanovena na 26 l/s tvořících přítok přímo do rajonu 4410. 

 Na území HGR 4410 se vyskytuje břehová infiltrace (v oblasti vodárenského odběru Káraný v 

prostoru násoskových řadů podél toku Jizery a částečně i Labe) a umělá infiltrace (v oblasti 

vodárenského odběru ze systému umělé infiltrace Káraný). V rajonu 4410 se nachází 

Kochánecký jímací řad a v modelu režimu při stávajících odběrech (na úrovni roku 2010) je 

břehová infiltrace stanovená na 28 l/s. 

 Odtok podzemní vody z modelového území probíhá prostřednictvím drenáže podzemní vody 

do říční sítě a pramenů činí 3282,7 l/s 

 Přetok do kvartéru, podloží a okolních rajonů byl spočten na 582,9 l/s 

 Největší doplňování podzemní vody (ve stážkově průměrném roce dle hydraulického 

modelu) vychází pro měsíce únor a březen. Mírně nadprůměrná dotace je modelem 

předpokládána také na začátku hydrologického roku od listopadu do ledna. Modelová drenáž 



Rebilance zásob podzemních vod                                                          ID EIS 10051606-SFŽP 

202 

podzemní vody do povrchových toků je relativně stabilní, maximální základní odtok 

podzemní vody byl vypočten pro období únor až duben. 

 V období od dubna do října je dotace podzemní vody podprůměrná. Nejmenší efektivní 

infiltrace byla odvozena pro měsíce duben a červen.  

 

NÁVRHY 

 V tomto rajonu je navržena drobná změna hranice. Povodí pravostranného přítoku Zábrdky se 

doporučuje připojit k HGR 4410 (od HGR 4640). 

 Pro sledování přírodních zdrojů podzemních vod jsou navrženy hydrogeologické vrty státní 

pozorovací sítě ČHMÚ včetně signálních hladin podzemních vod (Tab. 5-6), které 

charakterizují sníženou tvorbu přírodních zdrojů a průzkumné hydrogeologické vrty 

vyhloubené v rámci projektu 4410_23 Ralsko (Jabloneček) a 4410_25 Bělá pod Bezdězem. 
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