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ZAVEDENÉ ZKRATKY A POJMY 

AOPK Agentura ochrany přírody a krajiny ČR 

B separovaný základní odtok (mm/měsíc) 

BF modelovaný základní odtok (mm/měsíc) 

BFI baseflow index – poměr základního odtoku k celkovému 

CO celkový odtok  

ČGS Česká geologická služba  

ČHMÚ Český hydrometeorologický ústav  

ČKP česká křídová pánev  

ČOV    čistírna odpadních vod 

ČR Česká republika  

ČÚZK Český úřad zeměměřický a katastrální  

GDO, Klíč GDO  jedinečné identifikační číslo objektu v archivu ČGS 

Geofond   archiv ČGS 

GIS geografický informační systém  

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

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

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

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

poskytování informací veřejnosti. Provádí se podle povodí povrchových vod a 

hydrogeologických rajonů podzemních vod (§ 21 vodního zákona).  

hpv hladina podzemních vod 

ID identifikační číslo  

IG inženýrskogeologický  

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

podzemních vod  

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

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

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

hospodářství - Terminologie hydrologie a hydrogeologie).  

MZe     Ministerstvo zemědělství České republiky 

MŽP Ministerstvo životního prostředí České republiky  

P měsíční srážkový úhrn (mm/měsíc) 

PO podzemní odtok 

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

Povodí Vltavy, s.p.;  

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

podzemních vod“  
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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  

SRCM 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 4420 (heis.vuv.cz) 

ID hydrogeologického rajonu: 4420 

Název hydrogeologického rajonu: Jizerský coniac 

ID útvaru: 44200 

Název útvaru: Jizerský coniac 

Plocha, km2: 152,176 

Pozice: rajon svrchní vrstvy 

Geologická jednotka: Sedimenty svrchní křídy 

Povodí: Labe 

Dílčí povodí Horní a střední Labe 

Bilancovaný kolektor: kolektor D - teplické souvrství, svrchní turon 

Kraje: Liberecký, Středočeský, Královehradecký 

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

Hydrogeologický rajon 4420 o rozloze 152 km
2
 je součástí svrchní vrstvy v rajonizaci (Olmer et al. 

2006, 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), společně s vrstvou kvartérních akumulací. HGR 4420 tvoří stratigraficky 

definované svrchnoturonské a coniacké „patro“ geograficky ležící uvnitř HGR 4430 a odpovídající 

kolektoru D ve smyslu Herčíka et al. (1999). 

Pískovce kolektoru D se nacházejí v řadě erozí izolovaných výskytů, z nichž tři na levém břehu Jizery 

mají praktický význam. Hranice kolektoru D jsou dány nulovou mocností pískovců na okraji 

jednotlivých výskytů. Pod bází kolektoru jsou nepropustné až polopropustné vápnité jílovce a slínovce 

teplického až březenského souvrství, které představují podložní izolátor kolektoru D. O lokální 

netěsnosti tohoto izolátoru (dané místním snížením mocnosti) svědčí průběh hydroizopiez kolektoru 

C, naznačující, že jediným způsobem jeho dotace je přetékání podzemních vod z nadložního kolektoru 

D. Situace HGR 4420 je na Obr. 2-1. 

 

 

Obr. 2-1. Situace hydrogeologického rajonu 4420 
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3. VSTUPNÍ INFORMACE 

3.1. GEOLOGICKÁ PROZKOUMANOST 

Základ k rozdělení křídy položil Krejčí (1867), který zde vyděloval hruboskalský pískovec kvádrový, 

teplickou opuku a chlumský pískovec kvádrový. Frič (1898) následuje Krejčího stratigrafické schéma, 

ale s podrobnějším členěním vrstev. Zahálka (1905) paralelizoval chlomecké kvádrové pískovce s jeho 

pásmem Xc. V nadloží pískovců zjistil jílovce, kterým přiřadil index pásma Xd, které bylo Zahálkou 

na Roudnicku považováno za nejmladší pásmo české křídy. Zahálka zaznamenal několik dislokací 

jako je rovenský zlom, radvánovický zlom, libuňský zlom. Považoval kvádrové pískovce pásma Xc na 

Hruboskalsku a v Prachovských skálách za stejnodobé jako kvádrové pískovce na Markvartické 

plošině a Chlomeckém (dnes Chloumeckém) hřbetu u Mladé Boleslavi. Považoval toto písčité těleso 

za pozůstatek deltového tělesa křídové paleo-Jizery. Andert (1934) však odmítá názor o stejném stáří 

těchto výskytů. Paleontologicky dokládá odlišné stáří pískovců na Mladoboleslavsku a v Českém ráji. 

Jejich vztah řeší tektonicky. Soukup (1955) uvádí profil chlomeckým hřbetem u Dobrovice, v kterém 

zjistil, že v podloží Krejčího a Friče chlomeckých vrstev jsou vyvinuty inoceramové opuky 

(Zahálkovo nejmladší pásmo Xd u Roudnice; rohatecké vrstvy sensu Čech et al. 1980). Prohlašuje 

roudnický profil za neúplný, kompletní vrstevní sled je na Chlomeckém hřbetu. Doplňuje Zahálkovo 

pásemné dělení o nejmladší pásma Xe a Xf. Soukup (1955) a Soukup (in Čepeket al.. 1963) se pokouší 

řešit hranici turon/coniac s tím že ji pokládá nejdříve do úrovně inoceramových opuk (1955), později ji 

posunuje níže na základě nálezu fosilií Inoceramus planus (dnes Didymotis costatus) a Placenticeras 

d´orbignyanus ve vrtu v Nové Vsi uprostřed pelitů Zahálkova pásma Xab. V řadě pozdějších publikací 

a geologických map panuje nejistota o stratigrafickém zařazení kvádrových pískovců skalních měst 

Českého ráje, jestli jsou ještě turonského, či již coniackého stáří, zda je přiřadit k teplickému či 

březenskému souvrství. Čech ed. (2013) dokládá, že proximální část těchto pískovců je turonského 

stáří, zatímco distální část pískovců je coniackého stáří. Hranice probíhá po klinoformě uvnitř 

písčitého tělesa. Hruboskalské kvádrové pískovce přiřazuje k teplickému souvrství na základě nálezu 

inoceramů typických pro rohatecké vrstvy (inoceramové opuky) v pelitech v bezprostředním nadloží 

pískovců skalních měst Českého ráje. Uličný (2001) a Uličný et al. (2009a) znovu zvedá Zahálkův 

model deltového tělesa a klasifikuje jej z hlediska sekvenční/genetické stratigrafie. Uličný (2001), 

Uličný et al. 2009a) dokládají, že hruboskalské pískovce nejsou homogenním tělesem, že v nich lze 

vyčlenit minimálně tři cykly. Na to již dříve poukázal Klein (1966), který ve vrtu ve Vyskři zjistil 

mladší coniacký cyklus pískovců. 

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. 

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 4430) ji aplikuje Uličný – 

Laurin (2000), Uličný et al. (2009a, 2015). 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.  
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Přehled geologického mapování do roku 1961 kriticky zhodnotil Soukup (in Čepek et al. 1963), do 

roku 1996 je shrnuto (včetně citací) v jednotlivých účelových geologických mapách ČR v měřítku 

1 : 50 000. Novější mapové podklady jsou dostupné na mapovém serveru ČGS na www.geology.cz . 

Jedním z nejstarších mapových podkladů pro severní část rajonu 4430 včetně HGR 4420 je rukopisná 

mapa C.k. říšského geologického ústavu ve Vídni v měř. 1 : 144 000, list č. IX, dále přehledná mapa 

Komitétu pro výzkum Čech v měřítku 1 : 200 000 v okolí Hodkovic a Malé Skály z r. 1896. 

Důležitým podkladem byla rukopisná mapa (byť nedokončená) listu 3754 Turnov v měřítku 1 : 25 000 

(Hynie et al. 1934–1941, 1951), která byla využita (po terénních doplňcích J. Soukupa v r. 1949-1951) 

pro generální geologickou mapu ČSSR 1 : 200 000 list Hradec Králové (Čepek et al. 1963), tak i pro 

účelovou geologickou mapu list Sobotka (Tima et al. 1999), která je konturově téměř totožná s mapou 

Hynieho. Mapování Ceháka (1946, 1950) 1 : 75 000 bylo základem pro sestavení geologické generální 

mapy list Hradec Králové (Čepek ed. 1963) a list Praha (Horný ed. 1963) rovněž tak i pro edici 

účelových geologických map 1 : 50 000 listy Sobotka (Tima et al. 1999), Mladá Boleslav (Pražák ed. 

1995). 

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

UNESCO Český ráj v měřítku 1 : 25 000 listy: Turnov (Rapprich ed. 2013), Rovensko pod Troskami 

(Čech ed. 2013) a Kněžmost (Valečka ed. 2013). 

 

VRTNÁ PROZKOUMANOST 

Vrtná prozkoumanost je vyobrazená na Obr. 3-1. Po selekci vrtů spočívající v odstranění množství 

vrtů do 20 m (kvartérní kolektor) je vrtná síť značně nerovnoměrná. Maximální hustota vrtů je na 

ložisku Střeleč. Ostatní vrty jsou situovány mimo kolektor D nebo jejich kvalita popisu je nízké 

kvality. Pro řešení okrajových podmínek kolektoru D byl naprostý nedostatek hlubších vrtů jak 

v rajonu 4420, tak i v sousedním území na Markvartické vrchovině a Chloumeckém hřbetu. 

V rámci výzkumu geologické stavby podloží české křídy (Malkovský et al. 1974) byl ve Všeni 

vyhlouben strukturní vrt Vš-1, který byl hlouben ve své svrchní části sice bezjádrou, nicméně 

spolehlivá data o litologii poskytla současná revize karotážního záznam. 

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). 

V rajonu 4420 to byly vrty Ro-2 Roveň a Ro-43 Sedmihorky. Kvalita popisu těchto vrtů, vyjma 

cenomanského úseku, je však nízká. Nedovoluje stanovit bázi kvádrových pískovců ani strop 

jizerského souvrství. Na konci 60. let 20. století byly vyhloubeny hydrogeologické vrty L6 J 

Radvánovice, L7 J Rokytnice (Šula 1971), které zastihly jedny z největších mocností cenomanu 

v Pojizeří a rovněž přinesly cenné informace o charakteru podloží kvádrových pískovců kolektoru D. 

V letech 1981–1985 byl v Pojizeří realizován regionální hydrogeologický průzkum pro úkol Syntéza 

české křídové pánve. Na periferii rajonu 4420 byly vyhloubeny vrty SK-6 Plazy, SK-7 Buda (Herčík 

1981) a vrt SK-28 Ohaveč (Herčík 1985). Na primární dokumentaci těchto vrtů se podíleli pracovníci 

ČGS. Důležité poznatky přinesl strukturní vrt DB-1 Dolní Bousov (Tásler et al. 1984). Jednou 

z posledních akcí byly hydrogeologické monitorovací vrty ČHMÚ, které byly vyhloubeny 

v severočeské křídě v letech 2006-2007 v rámci projektu ISPA. U Hrubé Skály byl vyhlouben do 

podloží hruboskalských pískovců jeden nejádrový vrt. Cenné poznatky přinesl výzkumný vrt V 800 

Střeleč realizovaný v rámci geologického mapování Geoparku Český ráj (Čech 2009) a průzkumné 

vrty na ložisku Střeleč v letech 1997-2014. 
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Obr. 3-1 Situace vybraných vrtů v rajonu 4420. Na obrázku je rovněž vyznačen průběh geologických řezů. 
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3.1.1. PRÁCE PROVÁDĚNÉ V RÁMCI PROJEKTU 

Na začátku projektu Rebilance byla provedena zevrubná rešerše geologických prací v rajonu 4420 

(Čech 2012), v průběhu projektu Rebilance byly v rajonu 4420 v roce 2015 vyhloubeny tři jádrové 

vrty (Tab. 3-1), které dosáhly v podloží kvádrových pískovců kolektoru D a v podloží jílovců 

teplického souvrství korelační horizont stropu jizerského souvrství. Tyto vrty zásadním způsobem 

přispěly k řešení stratigrafie a okrajových podmínek pískovcových těles kolektoru D.  

 

Tab. 3-1. Přehled vrtů vyhloubených v rámci projektu Rebilance v roce 2015 

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

4420_B Příchvoj G 351,5 Čech et al. 2015a 

4420_C Drštěkryje G 254 Čech et al. 2015b 

4420_G Mužský G 250 Válečka et al. 2015 

 

V jižní části rajonu 4420 s přesahem do rajonu 4430 byly v rámci projektu Rebilance provedeny 

komplexní geofyzikální práce (Karous a Nikl 2015) s cílem ověřit tektonické porušení okrajových 

partií rajonu 4420. Pro interpretaci vyklínění pískovcových těles a celkové tektonické deformace 

křídových jednotek byl kromě vrtných dat a mapových zdrojů využit archivní seismický profil 31/81 

(Chudomel et al., 1983). Hlavní část tohoto profilu (segmenty 31+31X) prošla reprocessingem v rámci 

dřívějšího výzkumu GFÚ (Novotný et al., 2005), což umožnilo podstatně přesnější interpretaci než 

data v původním archivovaném formátu. 

V rajonu 4420 byly konstruovány 4 řezy (Obr. 3-1, Obr. 4-8 až Obr. 4-10), navíc do centrální části 

rajonu zasahuje ze západu jeden z řezů z HGR 4410, a celý stratigrafický rozsah HGR 4430 je zahrnut 

i do řezů HGR 4420.  

 

3.2. HYDROGEOLOGICKÁ PROZKOUMANOST 

Hydrogeologické poměry zájmového území jsou přehledně zpracovány v souhrnné regionální 

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

přehled o zájmovém území poskytly tyto materiály: Základní hydrogeologická mapa ČSSR 1 : 

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

list 03 Liberec 04 Náchod (Jetel 1984b) a doprovodné vysvětlivky (Jetel et al. 1986), Hydrogeologie 

České křídové pánve (Herčík – Herrmann – Valečka 1999, Herčík et al. 1987) a Hydrogeologickou 

mapu 1 : 50 000 list 03-32 Jablonec nad Nisou a hydrogeologickou kapitolu k Vysvětlivkám ke Geologické 

mapě 1 : 25 000 list 03-322 Jablonec nad Nisou vytvořil Burda (1998, 2000). Geologii a hydrogeologii 

území mezi Turnovem a Železným Brodem nejnověji zpracovala Kryštofová (2000). Hydrogeologickou 

mapu ČR 1 : 50 000 list 03-34 Sobotka zpracoval Zícha (1997). 

Hydroekologické mapy v měřítku 1 : 10 000 pro vybrané mapové listy na území CHKO Český ráj 

s popisem jímacích území, faktorů ochrany a zranitelnosti podzemních vod sestavili Michlíček – 

Slavík (2007). Prameny a podzemní vody v okolí Turnova zpracoval Filip (1951). 

Nejvíce pozornosti bylo věnováno pískovcovému vývoji teplického souvrství, který byl zkoumán na 

několika lokalitách. Průzkumné práce byly zaměřeny na povodí Žehrovky (Kněžek 1966, Zima 1963, 
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Lána 1973) a povodí Libuňky (Šula 1973, Žitný 1986, Kněžek 2002). Vlivu těžby sklářských písků na 

ložisku Střeleč na podzemní a povrchové vody se věnují materiály Smutka (2003, 2008).  

Nejnověji zájmové území zpracovali v podrobných hydrogeologických vysvětlivkách (včetně 

mapových schémat a fotodokumentace) ke geologickým mapám 1:25 000 Burda (2013) a Kryštofová 

(2011, 2012), jež jsou základem předloženého textu. 

V rámci projektu ISPA v letech 2006-2007 byly vyhloubeny hydrogeologické vrty monitorovací sítě 

ČHMÚ. 

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 et al. 

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

byla konstruována izoliniová mapa stropu a báze kolektoru D.  

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

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

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

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

řady pozorování hladin a chemismu podzemních vod ČHMÚ. 

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

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

 

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

HGR 

Počty HG objektů 

v GDB v analýze 
s údajem 

o hladině 

s hloubkou > 

5m 
kolektor A kolektor B kolektor C kolektor D 

4420 113 113 96 104 5 7 13 76 
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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 z údajů poskytovaných ČHMÚ a zařazených do současně 

platných plánů povodí.  

 

Tab. 3-3. Archivní hodnoty přírodních zdrojů a využitelného množství 

Rajon/ 

Bilanční 

celek 

Plocha 
Přírodní 

zdroje 

Využitelné 

množství 
Kategorie 

Protokol/ 

Reference 
Poznámka 

4420 
 

898 
 

  Základní odtok 2007 Q 50% (VÚV) 

  520 255 Prognózní 97-1/23-91 Bittman 1974 

  1045 270 C2 98-16/23-91 Syntéza křídy – hydraulický model 

  47  C2 98-16/23-91 hydraulický model – kolektor A 

  95  C2 98-16/23-91                                                                                                                                             
Hydraulický výpočet                                  

- kolektor C 
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4. CHARAKTERISTIKA RAJONU 

4.1. GEOLOGICKÁ STAVBA A CHARAKTERISTIKA JEDNOTEK 

Hydrogeologický rajon 4420 „Jizerský coniac“ zahrnuje vrstvu pískovců kolektoru D včetně 

podložních a nadložních pelitů teplického a březenského souvrství. Nové terénní a vrtné práce 

prokázaly, že jde o dva kolektory D, které jsou stratigraficky odlišné, každý z těchto kolektorů je svoji 

vnitřní stavbou heterogenní. Vyčleněný rajon 4420 představuje stratigraficky starší tělesa pískovců, 

které označujeme jako hruboskalské pískovce, zatímco mladší pískovcová tělesa kolektoru D, které 

označujeme jako chlomecké pískovce, jsou součástí rajonu 4430 (Markvartická vrchovina, 

Chloumecký hřbet), kde jsou samostatně popisovány.  

Jak demonstrují numerické modely Uličného et al. (2002) a semikvantitativní odhady rychlosti 

vytváření akumulačního prostoru (Uličný et al. 2009a), došlo v pozdním turonu k citelnému zvýšení 

rychlosti subsidence při lužické zlomové zóně. Vznik nového depocentra položeného na V od 

hlavního depocentra turonských sekvencí byl doprovázen i zvýšením rychlosti přínosu klastik, 

interpretovaným jako následek paralelního zvýšení rychlosti výzdvihu ve zdrojové oblasti. Pískovce 

CON 1 vykliňují poměrně náhle ve vzdálenosti zhruba 25 km od lužické poruchy. Skutečnost, že 

k vyklínění facií čela delty dochází na malé progradační vzdálenosti, je dána strmostí čela 

hrubozrnných delt. 

V podloží křídových vrstev rajonu 4420 jsou turonské sedimenty jizerského souvrství. Křídovými 

sedimenty rajonu 4420 pronikají či je zčásti pokrývají neogenní vulkanity a vulkanoklastika jičínského 

vulkanického pole. Nejmladší pokryv představují relikty fluviálních akumulací pliopleistocenního 

stáří. 

 

4.1.1. STRATIGRAFIE A LITOLOGIE 

SVRCHNÍ KŘÍDA - ČESKÁ KŘÍDOVÁ PÁNEV 

V území základního hydrogeologického rajonu 4420 dominují křemenné pískovce teplického 

souvrství (hruboskalské pískovce), které jsou hlavním představitelem hydrogeologického kolektoru D 

(Obr. 4-1).  

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

jizerské, teplické a březenské ve stratigrafickém rozsahu svrchní turon - coniac. V rámci teplického 

souvrství vyčleňujeme v rajonu 4420 tři vrstevní členy: vápnité jílovce, slínovce a flyšoidní facii 

(izolátor C/D), křemenné hruboskalské pískovce (kolektor D) a silicifikované jílovce rohateckých 

vrstev. Hruboskalské pískovce jsou jak ve stratigrafickém nadloží vápnitých jílovců a slínovců, tak se 

s nimi laterálně zastupují. 

Mladší křídová souvrství (březenské souvrství) se vzhledem ke kenozoické inverzi reliéfu zachovala 

pouze v denudačních reliktech a při j. okraji rajonu 4420 (Obr. 4-1). Na Obr. 4-2 jsou zobrazeny různé 

vztahy ve vydělování stratigrafických jednotek podle litostratigrafie a genetické stratigrafie. 

Aplikace genetické stratigrafie v tomto rajonu byla nezbytnou součástí analýzy a reinterpretace 

vrtných dat, jelikož v  rajonu 4420 nebyly vrty uranového průzkumu v turonské části křídového profilu 

z velké části jádrovány a popisy starších hydrogeologických vrtů byly pouze schematické. 



21 

 

Obr. 4-1. Přehledná geologická mapa rajonu 4420 (výřez z geologické mapy 1 : 500 000 Stráník-Cháb-Eliáš 2007). 
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Obr. 4-2. Stratigrafické schéma a pozice kolektorů v rajonu 4420 (Uličný et al. 2015). 

Vedle litostratigrafických jednotek jsou uvedeny sekvenčně-genetické jednotky (TUR6-CON2). Žlutě vyznačeny pískovce 

nejvyšší části jizerského souvrství (kolektor C/Cb), zeleně hruboskalské pískovce teplického souvrství (kolektor D), šedě 

vápnité jílovce a slínovce. Šipkami je zvýrazněn rozsah jednotek, gg – hraniční „glaukonitická vrstva kontaktní“. 

 

Jizerské až teplické souvrství (svrchní turon - coniac) 

Pro řešení prostorových vztahů sedimentů teplického souvrství v HGR 4420 „Jizerský coniac“ je pro 

korelaci důležitý strop turonského jizerského souvrství základní vrstvy HGR 4430. Do stropu 

jizerského souvrství byly proto projektovány i nové geologické vrstvy vyhloubené v rámci projektu 

Rebilance v rajonu 4420. Strop jizerského souvrství tvoří jemnozrnné vápnité pískovce (semikolektor 

C/Cb), přecházející směrem k JV do vápnitých prachovců silně cementovaných karbonátem (vrty DB-

1, 4420_B a 4420_C). V těchto vrtech svrchní část jizerského souvrství již z litologického hlediska 

nemá kolektorské vlastnosti, tak jako je tomu v Pojizeří (kolektor C, ev Cb). 

Samotnou hranici mezi jizerským a teplickým souvrstvím tvoří takzvaná glaukonitická vrstva 

kontaktní. Ta je typicky vyvinutá a identifikovatelná ve vrtech západně a jihozápadně od rajonu 4420. 

V samotném rajonu „Jizerský coniac“ byla tato vrstvička, mocná cca 0,5 m, zjištěna pouze v novém 

vrtu 4420_G Mužský a ve vrtu RO-43 Sedmihorky. V ostatních vrtech, které dosáhly strop jizerského 

souvrství, se ztenčuje na cca 2 cm a podobných vrstviček při hranici jizerské teplické souvrství se 

objevuje i více (Čech et al. 2011). 

V nadloží glaukonitické vrstvy kontaktní je vyvinut pelitický sled teplického souvrství, který tvoří 

bezprostřední podloží křemenných kvádrových pískovců rajonu „Jizerský coniac“. Jeho mocnost se 

pohybuje od 10 m v severní části rajonu 4420 (Klokočské skály) do 140 m při jižním okraji rajonu (vrt 

4420_C Drštěkryje. Tmavé aleuropelity vykazují kvazi-cyklické změny obsahu karbonátu a směrem 

nahoru přecházejí do heterolitické facie s vložkami pískovců mocnými od několika cm až do 4 m. 

Zejména tenčí pískovcové polohy jsou silně bioturbované; masivní pískovce bez zřetelných 

fyzikálních struktur, případně s proudovými čeřinami ve vrcholových partiích, interpretujeme jako 

uloženiny turbiditních proudů. Tato facie, nazývaná pracovníky ČGS „flyšoidní“, představuje 

sedimentaci v oblasti prodelty hlubokovodních deltových těles, a z hydrogeologického hlediska tedy 

přechod od facie izolátoru do kolektoru D. Tato flyšoidní facie je typicky odkrytá např. v železniční 

vlečce v Hrdoňovicích.  

Podle nálezů stratigraficky významné makrofauny v nových vrtech (4430_A, 4420_B a 4420_C), 

vyhloubených v rámci projektu Rebilance, bylo zjištěno, že hranice mezinárodních stupňů 

turon/coniac probíhá uprostřed pelitického sledu teplického souvrství. 
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Obr. 4-3. Pozice rajonu 4420 v kontextu s okolními rajony. 

Vyznačení povrchových výchozů jizerského souvrství (zeleně) a rozsah litofacie vápnitých jemnozných. pískovců nejvyšší části 

jizerského souvrství (subkolektor Cb). Hnědou barvou jsou označeny povrchové výchozy bazálního cenomanského kolektoru 

A tvořící severovýchodní. denudační okraj křídové pánve. 

 

Hruboskalské pískovce teplického souvrství (turon svrchní – coniac) 

Křemenné (kvádrové) pískovce tvoří geologický základ skalních měst Hruboskalska, Troskovicka 

a Prachovských skal (Obr. 4-4). Na rozdíl od všech předcházejících geologických map v měřítku 

1 : 50 000 jsou v rámci teplického souvrství vydělovány samostatně dva pískovcové areály oddělené 

řekou Libuňkou: na jedné straně to jsou pískovce Boreckých skal, Klokočských a Besedických skal, 

na straně druhé to jsou pískovcová skalní města Hruboskalska, Příhrazských stěn, Žehrovského lesa, 

Troskovicka a Prachovských skal. Oba areály jsou z litologicko-stratigrafického a strukturního 

hlediska odlišné: 

a) těleso pískovců Boreckých skal je starší a rychle vykliňuje v okolí údolí Libuňky a 

b) údolím Libuňky prochází směrně libuňský zlom, který má těsnící charakter (Obr. 4-11). 
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Obr. 4-4. Mapa rozsahu kvádrových křemenných pískovců kolektoru D v rajonu 4420. 

Kontury rajonu(červený polygon) sledují povrchové výchozy kvádrových pískovců. Uvnitř rajonu 4420 je areál pískovců 

přerušen erozním údolím Libuňky, které odděluje rovněž hruboskalské pískovce jihozápadně. od Libuňky a starší těleso 

pískovců Borec-kých skal severovýchodně od Libuňky. Přesah facie hruboskalských pískovců za jižní hranici rajonu 4420 

představuje podpovrchový výskyt těchto pískovců, který rychle vykliňuje v okolí vrtu 4420_C. Výskyty pískovců kolektoru D v 

okolí vrtu 4420_B představují již mladší těleso pískovců kolektoru D – chlomeckých pískovců rajonu 4430. 

Plošně největší areál v rajonu 4420 mají hruboskalské pískovce. Jde o heterogenní soubor písčitých 

těles majících svou zvláštní sedimentární stavbu (architekturu). Uličný (2001), Uličný et al. (2009) 

a Čech ed. (2013) vydělují 3-4 genetické jednotky, oddělené záplavovými plochami (většinou 

spojenými s takzvanými červenými polohami; Obr. 4-5). 
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Obr. 4-5. Členění hruboskalských pískovců na příkladu vrtu V 606 na ložisku Střeleč. 

Vyznačení průběhu přirozené radioaktivity v karotážním měření a s označení typů deltových těles: H – hlubokovodní, L - 

mělkovodní. 

Uličný (2001), Uličný et al. (2009a) interpretují písčitá tělesa Českého ráje jako deltový systém 

a rozlišili dva krajní typy deltových těles v české křídové pánvi: hlubokovodní a mělkovodní, 

charakterizované v prvním případě strmými klinoformami o úklonu až 30° (typ H), ve druhém případě 

většinou klinoformami o maximálním úklonu několika stupňů, často pod hranicí rozlišení na 

výchozech (typ L). Opěrný profil lomu Střeleč (Obr. 4-5) demonstruje odlišnost těchto typů deltových 

těles. Spodní polovinu až dvě třetiny mocnosti pískovců na Hruboskalsku tvoří mohutné progradující 

těleso hlubokovodní delty s výrazně vyvinutými strmými klinoformami, které však obsahuje řadu 

dílčích jednotek oddělených rovněž transgresními plochami. V jeho nadloží pak leží tři tělesa 

mělkovodních delt, z nichž spodní přechází východním směrem (to je v distálním směru) do 

hlubokovodní delty překročením hrany deltové plošiny ponořeného staršího deltového tělesa (srov. 

Čech et al., 2013). Dvě nejvyšší mělkovodní delty neprogradují dále k východu než za oblast Střelče – 

v oblasti Střelečské hůry již nejsou zastiženy. Typický směr progradace hruboskalských delt je na J 

a JV, výjimku tvoří nejstarší těleso – pískovce Boreckých skal, které postupovaly směrem k západu od 

pobřeží situovaného na V od dnešních zachovaných výchozů (Uličný, in Čech et al., 2013).  
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Obr. 4-6. Schematický model sedimentárního systému hrubozrnné delty české křídy a hlavních procesů, které jej 

formují, na základě hlubokovodních deltových těles Českého ráje. Bez měřítka. Podle Uličného in Čech et al. 

(2013). 

Z hlediska hydrogeologického ohraničení HGR 4420 je podstatné, do jaké míry lze upřesnit pozici 

vyklínění deltových těles kolektoru D. Vzhledem ke směru progradace k J či JV a strmým svahům 

hlubokovodních delt bylo předpokládáno vyklínění deltových těles v okolí Sobotky, Markvartic 

a Podůlší u Jičína. Tomu by rovněž odpovídaly mocnosti hruboskalských pískovců naměřené ve 

vrtech na ložisku Střeleč (120-70 m) a v povrchových výchozech v oblasti Prachovských skal (cca 40-

60 m). Mezi Mladějovem a Markvarticemi (to je v území, kde jsou hruboskalské pískovce překryty 

mladšími sedimenty), nebyly v minulosti vyhloubeny hlubší vrty, které by mohly podat informaci 

o mocnosti a vývoji těchto pískovců. Strukturní vrt ČSUP Ro-10 Kdanice u Sobotky a Ro-16 Bystřice

u Libáně z 60. let minulého století již zastihly pouze pelitický vývoj turon-coniackých sedimentů. 

Poslední stopy po hruboskalských pískovcích byly zjištěny vrty V-543 Vydalov (Nedomlel 1990) 

jižně od Mladějova a monitorovacím vrtem V 805 Všeliby (Nadrchal 2014). V obou vrtech byly 

hruboskalské pískovce zastiženy pod 40 m mocným pokryvem jílovců březenského souvrství 

o mocnosti 40-45 m. Hloubkový dosah těchto vrtů (90 m ve vrtu V-543 a 85 m ve vrtu V 805) však

nestačil zodpovědět otázku prostorových vztahů s hruboskalskými pískovci u Mladějova 

a Prachovských skal. 

V roce 2015 byly v rámci projektu Rebilance zásob podzemních vod vyhloubeny dva jádrové vrty 

u obce Příchvoj (s označením 4420_B) u Markvartic a u obce Všeliby u Samšiny (s označením 

4420_C; Obr. 3-1). Vrty byly situovány tak, aby vyplnily citelnou mezeru ve vrtné prozkoumanosti 

a aby byl zachycen kompletní vrstevní sled březenského a teplického souvrství, který byl až dosud 

v těchto místech neznámý. Nové vrtné práce zásadním způsobem přispěly k řešení dlouholetého 

problému stratigrafické pozice a okrajové podmínky hruboskalských pískovců a jejich vztah 

k nadložním a k podložním křídovým sedimentům (Obr. 4-7). Vykliňování hruboskalských pískovců 

nastává postupně od starších k mladším písčitým tělesům hruboskalských pískovců. Vymizení 

písčitých těles se děje po linii Podůlší – Ohařice – Sobotka, kde se stáčí k severozápadu a sleduje 

pravděpodobně linii střehomského zlomu. Byla doložena existence tří kolektorů D. Nejstarším 

kolektorem je málo mocná (cca 10 m) vrstva turbiditních pískovců, mladší jsou hruboskalské pískovce 

v podloží rohateckých vrstev a nejmladší jsou pískovce chlomecké, vyvinuté v několika úrovních 

v nadloží rohateckých vrstev. 



Rebilance zásob podzemních vod ID EIS 10051606-SFŽP 

28 

Březenské souvrství (coniac) 

V nadloží rohateckých vrstev jsou vyvinuty vápnité jílovce březenského souvrství, ve spodní části 

s hojnými konkrecemi pelosideritů, ve svrchní části se objevuje heterolitická facie (dm vložky 

vápnitých pískovců v jílovcích) v níž místy nabývají písčité vrstvy na mocnosti (1-3 m). Tyto pískovce 

představují dílčí jednotku březenského souvrství - chlomecké pískovce (Čech 2015). Jde o mladší 

hydrogeologický kolektor D, vystupující v laterálně nesouvislých vrstvách ve vrcholových partiích 

Chloumeckého hřbetu a na Markvartické vrchovině rajonu 4430, ale i u Stéblovic a Střelče v rajonu 

4420 (Čech ed. 2013).  

KENOZOIKUM 

Relikty alkalických vulkanitů kenozoika. Sedimenty svrchní křídy pronikají izolovaná tělesa 

kenozoických alkalických vulkanitů, patřící jičínskému vulkanickému poli (17 mil. let) v oblasti 

Českého ráje. Převažují bazanity a olivinické nefelinity. Alkalické vulkanity vytvářejí jak relikty 

monogenetických kuželů, tak i přívodní dráhy obnažené selektivní erozí. Často se také objevují žíly, 

většinou východoseverovýchodního – západojihozápadního směru.  

Kvartér. Relikty pleistocenních fluviálních akumulací, zachovaných ve vrcholových zarovnaných 

plochách Českého ráje a Marvartické vrchoviny, patří k dosud neznámému fluviálnímu systému. Jde 

zejména o nejstarší fluviální relikty, řazené dříve k pliocénu (Prosová 1974). Dnes, po redefinici báze 

kvartéru ze 1,8 milionu let na 2,6 miliony let, je tendence tyto relikty řadit již do staršího pleistocénu. 

Dále se vyskytují akumulace spraší a sprašových hlín. 

4.1.2. STRUKTURNÍ STAVBA 

Určení sklonu vrstev v progradujících, šikmo zvrstvených pískovcích rajonu 4420 je nesnadné. 

Většinu plochy pískovců kolektoru D v rajonu 4420 tvoří povrchové výchozy silně morfologicky 

členité (Obr. 4-11). V místech, kde jsou pískovce překryty mladšími křídovými sedimenty 

březenského souvrství izoliniová mapa stropu pískovců představuje úklon čela deltového distálního 

tělesa před vyklíněním pískovců (Obr. 4-6). Báze písčitého tělesa není podle korelačních řezů 

(například Obr. 4-7) a geologických řezů (Obr. 4-8 až Obr. 4-10) izochronní. Jednou z možností zjistit 

úklon vrstev je měření úklonu záplavových ploch rozčleňujících jednotlivá pískovcová tělesa (Obr. 

4-5). Tyto plochy jsou zvýrazněné litologicky jílovitou příměsí a červenou barvou a morfologicky 

výraznými skalními římsami. Podle měření těchto ploch (Čech ed. 2013) je úklon tělesa 

hruboskalských pískovců 1-2°k jihu až jihovýchodu, což odpovídá směru progradace tohoto tělesa. 

Úklon pískovců Boreckých skal je cca 5° k západu, což rovněž odpovídá progradaci tohoto staršího 

pískovcového tělesa. 





Obr. 4 - 8. Stratigrafický korelační řez 4420_SZ_1 + 4430_SZ_3 



 

Obr. 4 - 9. Stratigrafický korelační řez 4420_SV_1 a 4420_SV_1a 

 



Obr. 4 - 10. Stratigrafický korelační řez 4420_SV 
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Obr. 4-11. Izoliniová mapa povrchu pískovců kolektoru D v rajonu 4420 s vyznačením hlavních zlomů (černé linie) 

a žil neovulkanitů (fialové linie). 

Současný strukturní charakter HGR 4420, ale i jeho sedimentární vývoj během křídy byl zásadně 

ovlivněn lužickou zlomovou zónou, přestože samotný lužický zlom s.s. (to je hlavní lužický přesmyk, 

Coubal et al., 2014, 2015) leží již mimo hranice rajonu. Deformační struktury paralelní s lužickou 

zlomovou zónou, případně se jejímu směru blížící (ZSZ-VJV), vykazují v rajonu 4420 a jeho 

nejbližším okolí největší vertikální přemístění, přestože jejich původní variské založení je spjato 

především s pravostranným střižným režimem (např. Pitra et al., 1999). Zlomy jizerského směru 

(SSV-JJZ), považované za antitetické vůči zlomům labského systému v rámci konjugovaného páru, se 

v reliéfu i ve vertikálních posunech ker projevují méně výrazně. 

Zlomy směru ZSZ-VJV a SZ-JV (labský systém) 

Severovýchodní okraj HGR 4420 je ve značné délce paralelní s rovenským zlomem (Obr. 4-10 a Obr. 

4-11). Toto pojetí průběhu rovenského zlomu je víceméně tradiční (srov. Coubal 1990); na rozdíl od 

tohoto pojetí Čech ed. (2013) považují průběh rovenské kuesty za atektonický a název rovenský zlom 

užívají nově pro zlom, na němž je založena holenická flexura. V řezu SV2 (Obr. 4-10) je vzhledem 

k existujícím úklonům vrstev a úrovním báze turonu na obou stranách rovenské kuesty přijato řešení 

se subvertikálním zlomem, založeném jako horizontální posun, na němž existuje i vertikální složka 

pohybu. Rovněž porušení východního okraje Klokočských skal poskytuje indicie přízlomového vleku, 

který nasvědčuje existenci rovenského zlomu v těchto místech. 
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Obr. 4-12. Geologická situace a tektonické blokové schéma jižního předpolí lomu Střeleč podle Čecha (2005). 
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Dalším významným zlomem, probíhajícím ve směru západoseverozápad – východojihovýchod, je 

zlom libuňský (Obr. 4-11 a Obr. 4-12), na jehož synsedimentární funkci ukazuje rozdíl v mocnostech 

pelitické části teplického souvrství pod hruboskalskými pískovci na obou stranách zlomu mezi vrty L-

6j a RO-43. Rychlejší subsidence na jeho jižní straně dala vzniknout nejhlubší části depocentra 

Českého ráje (Uličný et al., 2009a). Pokřídové oživení libuňského zlomu vedlo k oddělení kry Hrubé 

Skály od výrazněji ukloněné kry Boreckých skal (Čech et al. 2010; Čech ed. 2013). Mapovací vrt Bo-

1 Borek (Čech et al., 2010; Obr. 4-10, řez SV2) indikuje mírný výzdvih úzké lokální kry podél části 

libuňského zlomu, s maximálním skokem 40-50 m. Čech ed. (2013) uvádějí až 100 m skoku na tomto 

zlomu u Ktové. Bližší poznání geometrie zóny libuňského zlomu a tudíž i jeho kinematické role 

umožní jedině aplikace geofyzikálních metod, zejména mělké seismiky. Řešení přijaté na Obr. 4-9 je 

jen jedno z více možných – libuňský zlom mohl během kenozoických deformačních fází lokálně 

fungovat v transpresním i transtenzním režimu. V řezu SV1 se západní ukončení libuňského zlomu 

projevuje jen minimálním, pokud nějakým vertikálním přemístěním. Hrdoňovický zlom (Obr. 4-12) 

má uváděný skok jen 15 m k JZ, ale v severovýchodním okolí lomu Střeleč funguje jako součást 

výrazného pásma zlomů paralelních s libuňským zlomem, podle nichž poklesla jihozápadní kra. 

Hrdoňovický zlom má hydrogeologicky výrazně těsnící charakter.  

Čech ed. (2013) dokládají absenci vertikálního skoku na žehrovském poruchovém pásmu, které je 

výraznou morfostrukturou na podkladech Digitálního modelu reliéfu (DMR); tato skutečnost ovšem 

neubírá na jeho významu pro tvorbu reliéfu údolí Žehrovky, jako zóny horizontálních posunů. 

Diskutabilní je také vertikální přemístění na takzvaný libošovickém zlomu (Čech ed. 2013 a citace 

tamtéž; Obr. 4-12). Interpretace v řezu SV2 (Obr. 4-10), založená na seismických datech, ukazuje na 

poměrně širokou zónu křehkého porušení, větvící se nahoru stylem květinové struktury, indikující 

horizontální posun. V této zóně, široké až 3 km, dochází lokálně k naklánění i zdánlivým poklesům či 

násunům mezi sousedními bloky (viz též níže). 

Takzvaný příhrazský zlom, interpretovaný podél severního úpatí Příhrazských skal, sice není uváděn 

v nové mapě Valečky ed. (2013), ale jeho existenci naznačuje rozdíl mezi nadmořskými výškami 

stropu jizerského souvrství ve vrtu P-1 Příhrazy a V-1 Březina. Drobný pokles jihozápadní kry podél 

zlomu téhož směru v jižním svahu Mužského přejímáme z mapy Valečky ed. (2013); velikost skoku 

mírně pod 20 m na něm ověřil nový vrt ČGS 4420-G Mužský. V řezu je tento zlom zobrazen, ale další 

zlomy s podobně malým skokem ani v izoliniových mapách, kde byly zařazeny především zlomy 

o skoku vyšším než 30 m. Podrobnou diskusi drobnějších zlomových struktur uvádějí Čech ed. (2013).  

 

Zlomy směru SSV-JJZ  

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 poměrné krátký segment v rámci širší zóny pojizerských zlomů (srov. Uličný et al., 

2009a,b), dáváme přednost lokálnímu názvu maloskalský zlom. Paralelní zlomy pojizerského 

zlomového pásma zřejmě založily západní omezení kry jizerského coniacu na levém břehu Jizery. 

Přibližně stejným směrem je orientován údajný střehomský zlom (Zahálka 1905), ale jeho existence, 

přinejmenším v intencích původní definice, je problematická. Terénní revizí nebyl potvrzen ani názor 

Čecha ed. (2013) na průběh zlomu sv. směrem u Podsemínského mlýna. V každém případě v místech, 

kde údajný střehomský zlom tvoří ohraničení HGR 4420, podobnou strukturu nepotvrzujeme, 

a ověření tektonického porušení v okolí Sobotky považujeme za důležité pro redefinici okrajových 

podmínek HGR 4420.  
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Do skupiny zlomů obecně severoseverovýchodního až severovýchodního směru spadá také zlom 

maršovský (Obr. 4-12), spjatý se stejnojmennou flexurou. Na rozdíl od pojetí Čecha ed. (2013) tento 

zlom ani flexuru nespojujeme geneticky s lochovským zlomem, jehož průběh omezujeme na směr 

ZSZ-VJV, po jižní straně kry prachovských skal. Maršovský zlom je západním omezením kry 

Prachovských skal, vyzdvižené relativně k východu. Mohl mít kinematickou spojitost s východním 

vyzněním rovenského zlomu a fungovat též jako antitetická struktura vůči zlomu libuňskému, ale 

dokud nebude tato komplikovaná oblast interakce řady zlomových struktur blíže prozkoumána 

seismickými metodami, zůstává určení jeho funkce v rovině spekulací.  

 

Zlomy směru V-Z  

Zlomy směru V-Z (Obr. 4-11 a Obr. 4-12) považují Čech ed. (2013) za nejmladší v rámci oblasti 

Českého ráje a mnohé další zlomy s malým skokem typicky pod 10 m, často doprovázené intruzemi 

bazanitů, které lokálně přispívají k těsnicí funkci těchto zlomů. Při absenci žil vulkanitů naopak 

doprovod drcených zón a systémů otevřených fraktur často vede k výrazně drenážní funkci, jako např. 

u skaříšovského zlomu odkrytého v lomu Střeleč (Čech ed., 2013; Bruthans et al., 2012). Datování 

některých žil směru V-Z do středního miocénu (zhruba 20-17 Ma, Rapprich et al., 2007) indikuje stáří 

vzniku těchto extenzních zlomových struktur. 

Upřesnění strukturně tektonické situace jižní části rajonu 4420 přinesly nové geofyzikální práce. 

V území mezi lomem Střeleč, Prachovskými skalami a Příchvojem byly v r. 2015 provedeny 

komplexní geofyzikální práce (Karous - Nikl 2015) na čtyřech profilech (Obr. 4-13). Na těchto 

profilech bylo provedeno dipólové odporové profilování (DOP), vertikální elektrické sondování 

(VES), reflexní seismika a gravimetrie.  
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Obr. 4-13. Lokalizace geofyzikálních prací 

Geofyzikální práce (modré linie) s vyznačením tektonických poruch (čerchované fialové linie) a vulkanických intruzí 

(čerchované fialové linie s kroužky; Karous-Nikl 2015). Pozice geologického řezu představuje červená linie, vrty jsou 

vyznačeny plnými červenými kolečky. 

 

Profil P9-1 byl veden severozápadním směrem až k obci Zámostí. Podle VES měření je na zobrazené 

části tohoto profilu (Obr. 4-14) patrné významné porušení na staničení cca 4050 m. Jedná se o severní 

ohraničení drštěkryjské kry s poklesem jihozápadní části. V pravé části profilu P9-1 je zřejmé 

tektonické porušení v kilometřáži 4500-4700 m, kde se na VES projevuje struktura menšího příkopu. 

V kombinaci s profilem P9-2 je možné tuto strukturu vést severozápadním směrem, tedy směrně 

s předpokládaným libošovickým zlomem. 

 

 

Obr. 4-14. Výsledky vertikálního elektrického sondování (VES) na profilu P9-1 (Karous-Nikl 2015). 
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Profil P9-2 začíná na kótě 310 m v Hubojedech a pokračuje východozápadním směrem na Zámostí 

(Obr. 4-15). Tektonické porušení podle VES se projevuje v kilometráži cca 750 m (odraz 

libošovického zlomu?) a pak u Zámostí. Východně od Zámostí se podle odporového sondování zdá, že 

se strop pískovců skokově zvedá k povrchu. To je zřejmě projev flexurního ohybu jihozápadní části 

kry Prachovských skal mezi Blaty, Maršovem a Dolním Lochovem (maršovská flexura). 

 

 

Obr. 4-15. Výsledek vertikálního elektrického sondování (VES) na profilu P9-2 (Karous-Nikl 2015) 

 

 

Obr. 4-16. Geologická interpretace vrtných a geofyzikálních prací na ploše Příchvoj  

 

Na základě geologických a geofyzikálních podkladů byl konstruován geologický řez (Obr. 4-16), který 

je veden ve směru sever-jih, kolmo na úklon vrstev a kolmo na faciální změny, především jde 

o vyklínění takzvaných hruboskalských pískovců. Z geologického řezu je patrný postupný zákles 

vrstev směrem k jihu podle zlomů, které doprovázejí intruze neovulkanitů. Výška skoku na těchto 

zlomech je nepatrná cca 10-20 m. Výjimku tvoří struktura příkopového charakteru indikovaná 

geofyzikou na profilu P9-1 a P9-2, na geologickém řezu mezi vrty 4420-C a V 543. Na této struktuře 

dochází zřejmě ke styku hruboskalských pískovců (ve vyšší kře) s vápnitými jílovci březenského 

souvrství (v nižší kře) a to za asistence intruze neovulkanitu. Další významnější pokles představuje 

okrajový zlom takzvané drštěkryjské kry mezi vrtem 4420-C a Všeliby. Jižně od toho zlomu dochází 

k vyklínění jak hruboskalských pískovců, tak i vrstvy turbiditního pískovce v podloží hruboskalských 

pískovců, která je sledovatelná od lomu Střeleč (vrt V 800) až k Všelibům. Geofyzikálně podle VES je 

dobře dokumentován úklon drštěkryjské kry (Obr. 4-12 a Obr. 4-16) na profilu P9-1. 

S tektonickými strukturami jsou spojené vulkanické intruze jičínského vulkanického pole orientované 

východozápadním směrem (Obr. 4-11, Obr. 4-12 a Obr. 4-16). Tyto intruze vystupují nespojitě jako 

drobnější samostatné en enchelon struktury. Pouze vulkanická intruze u Zámostí se zdá mít spojitý 
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průběh směrem na Hubojedy. To zřejmě zvyšuje těsnící efekt příkopové struktury mezi Zámostím 

a Hubojedy indikovaný hydrodynamickým modelováním (Uhlík 2016). Vulkanické intruze bazanitů 

jsou zřejmě zčásti argilizované (zjílovělé), podobně jako je tomu v lomu Střeleč, což zvýrazňuje 

těsnící efekt. Zlomy a to jak severozápad-jihovýchodního směru, tak západního směru hrají podružnou 

roli, neboť výška skoku na těchto strukturách je nevýznamná. 

 

4.2. HYDROLOGIE (SRÁŽKY A ODTOKY) 

Pro stanovení srážko-odtokových vztahů HGR 4420 byla převzata archivní data o srážkách a odtocích. 

Základní data o srážkoměrných stanicích a jejich měření jsou uvedena v Tab. 4-1. Pozice 

srážkoměrných stanic je uvedena na Obr. 4-17.  

 

Tab. 4-1. Základní údaje o srážkoměrných stanicích (údaje v mm) 

Číslo Lokalita 
Doba měření (hodnocení) 

od-do 
Max. (datum) Min. (datum) Průměr Poznámka 

900302 Boseň 1.1.1971 30.6.2007 88,60 23.6.1992 0,01 29.6.2007 1,84  

900303 Boseň 1.7.2007 31.12.2010 44,70 19.8.2007 0,01 31.12.2010 2,08  

 

 

Obr. 4-17. Schéma pozice srážkoměrných stanic 

 

Plocha HGR 4420 je drénovaná tokem Libuňky a tokem Žehrovky (na J Kněžmostka, Klenice) - 

levostrannými přítoky Jizery. Průtoky na tocích jsou měřeny na průtokoměrných stanicích ČHMÚ 

a VUV. Základní data o průtokoměrné stanici a jejím měření jsou uvedena v Tab. 4-2. Pozice 

průtokoměrné stanice je uvedena na Obr. 4-18. 
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Tab. 4-2. Základní údaje o průtokoměrné stanici (údaje v m
3
/s) 

GDO Vodní tok Lokalita Plocha Max. (datum) Min. (datum) Průměr Poznámka 

      km2 m3/s   m3/s   m3/s   

900016 Libuňka Pelešany-Turnov 99,01 15,10 28.9.2010 0,03 19.8.1989 0,79 1971-2010 

 

Obr. 4-18. Schéma říční síťě a pozice průtokoměrné stanice 

 

PROMĚNLIVOST SRÁŽEK NA PLOŠE HGR 4420 

Mapa na Obr. 4-19 znázorňuje průměrné dlouhodobé roční úhrny srážek za období 1981–2010. Při 

porovnání s  

Obr. 4-20 shledáme, že se zvyšující nadmořskou výškou se průměrné úhrny srážek směrem od jihu 

k severu zejména v severní části rajonu podstatně zvětšují. 

 

 

Obr. 4-19. Výškopis [m n. m.]                            

 

Obr. 4-20. Průměrné roční srážkové úhrny (1981-2010) 

[mm/rok] 
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V Tab. 4-3 a Tab. 4-4 jsou uvedeny průměry srážek a teploty vzduchu za období 1981-2010, 

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

rozdílů hodnot). 

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. 4-3. Vývoj srážkových úhrnů. 

 1961-1980 1981-2010 2001-2010 

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

HGR 665.97 703.89 1.06 726.16 1.03 

povodí Žehrovka (Březina) 663.08 700.26 1.06 722.46 1.03 

 

Tab. 4-4. Vývoj teploty. 

 1961-1980 1981-2010 2001-2010 

 [°C] [°C] dif.[°C] [°C] dif.[°C] 

HGR 7.47 8.25 0.78 8.61 0.36 

povodí Žehrovka (Březina) 7.49 8.26 0.77 8.63 0.37 

 

4.2.1. HYDROLOGICKÁ MĚŘENÍ VYBRANÝCH PROFILŮ NA POVRCHOVÝCH 

TOCÍCH (PPP) 

Pro identifikaci významnějších příronových nebo ztrátových úseků vodních toků rajonu byly 

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

Vodoměrné profily na tocích ve vytipovaných dílčích povodích, a 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, jiné úseky 

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

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

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

podzemní vodou), které naprosto 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, které se 

uplatňují v hydrologickém režimu příslušného území. Profilová měření bylo proto důležité provést 
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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.  

 

MĚŘENÍ PPP V RÁMCI PROJEKTU 

Přehled provedených měření PPP v rámci projektu je uveden v Tab. 4-5a schematické vyjádření 

pozice měřených úseků je na Obr. 4-21. Grafické znázornění okamžitého průtoku a specifického 

odtoku v závislosti na kilometráži toku a na ploše povodí je zobrazeno na Obr. 4-22 až Obr. 4-29. 

 

Tab. 4-5. Přehled provedených měření PPP. 

Vodní tok Datum měření Počet měrných profilů Poznámka 

Klenice 9.10.2013; 14.3.2014; 10.8.2015 3  + 1 součtový bod 

Žehrovka 2.10.2013; 11.3.2014; 7.8.2015 7  + 2 součtové body 

Kněžmostka 24.9.2013; 21.3.2014 2 + 2 součtové body 

Libuňka 1.10.2013; 5.3.2014; 6.8.2015 2 + 2 součtové body 

 

 

Obr. 4-21. Pozice provedených měření PPP  
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VYMEZENÍ PŘÍRONOVÝCH A ZTRÁTOVÝCH ÚSEKŮ NA POVRCHOVÝCH TOCÍCH 

Kněžmostka je levostranný přítok Jizery do které se vlévá u Bakova nad Jizerou. Délka toku je 17,9 

km, plocha povodí měří 73,9 km² a průměrný průtok u ústí činí 0,19 m³/s. 

Vodní režim v povodí je ovlivněn velkým množstvím rybníků, které se nacházejí jak na vlastní toku, 

tak i na přítocích. V minulosti zde bylo dokonce několikanásobně více rybníků než dnes. Od 18. století 

byly ale rybníky postupně vysoušeny pro potřeby orné půdy. Dnes jsou na místech řady někdejších 

rybníků úrodná pole a louky. 

Horní část povodí se nachází v CHKO Český ráj, kde protéká různě širokým údolím, za Kněžmostem 

pak přechází do rovinaté, nížinné krajiny se zemědělským charakterem. Z Kněžmostu do Bakova je 

celý tok meliorován a říčka teče v betonovém korytu. Měření byla provedena i na levostranném 

Koprnickém a pravostranném Býčinském potoce. 

Přestože během obou měření byly mírně odlišné podmínky (zejména v horní části povodí), průběh 

průtoků od profilu KN-4 vykazuje podobnou závislost. 

Zajímavý je pokles zaznamenaný u obou měření mezi profily KN-2 a KN-3 (mezi Zájezdy 

a Koprníkem) ačkoliv by zde již žádné ovlivnění regulací nemělo být (tok zde protéká zemědělskou 

krajinou). Naopak by zde mělo docházet vlivem Koprnického potoka k nárůstu průtoků.  

Od profilu v Kněžmostě (KN 6) docházelo k postupnému úbytku vody a to až k ústí toku v Bakově. 

S největší pravděpodobností byl způsoben zemědělským rázem krajiny a s tím spojenými závlahami. 

Mezi profily KN 3 a KN 5 může být ovlivňován změřený průtok tvorbou lagun (hrazení toku 

vegetací), které při takto nízkých průtocích mohou vodu zadržovat. První profil v Branžeži na výtoku 

z rybníka byl zanesený bahnem (až 90 cm nánosy). Přestože tento profil je jen orientační pro 

zhodnocení vodnosti v celém povodí toku, tento fakt může mít vliv na kvalitu měření. 

 

 

Obr. 4-22. Okamžitý průtok a specifický odtok v závislosti na kilometráži toku Kněžmostka 

 

Obr. 4-23. Okamžitý průtok a specifický odtok v závislosti na ploše povodí toku Kněžmostka 
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Klenice je levostranný přítok řeky Jizery, do které se vlévá v Mladé Boleslavi na jejím 37 ř. km. 

Délka toku je 28,4 km. Pramení jihovýchodně od Libošovic na svazích vrchu Hůra v CHKO Český ráj 

a teče převážně jihozápadním směrem. Klenice nejprve protéká Prokopským údolím k hradu Kost, 

následně prostupuje skalnatým údolím přírodní rezervace Plakánek. V tomto úseku napájí rybníky 

Bílý a Obora. Po opuštění Plakánku protéká mělčím údolím k Dolnímu Bousovu, kde napájí soustavu 

rybníků Komorník, Buškovský, Šlejferna a největší Červenský. U Bechova přechází tok říčky do 

rovinaté krajiny a pokračuje tak až do sevřeného údolí lesoparku Štěpánka v Mladé Boleslavi. Další 

rybníky se nacházejí na přítocích Klenice, zejména na Křešovském potoku. 

Uzávěrovým profilem všech měření byl profil Klenice v Mladé Boleslavi v lesoparku Štěpánka, kde je 

nedaleko zimního stadionu v ř. km 1,1 umístěn profil ČHMÚ kategorie C s plochou povodí 168,92 

km
2
. Pro srovnání s uskutečněnými měřeními, úroveň sucha na tomto profilu je stanovena 78 l/s (35 

cm na vodočtu), průměrný denní průtok pak je stanoven na 631 l/s.  

První měření bylo ovlivněno manipulací v horní části (rybníky Komorník a Buškovský). Druhé a třetí 

měření bylo provedeno za podmínek vhodných pro měření PPP. U posledního měření, v roce 2015, je 

na hodnotách průtoku patrné prohlubující se sucho. Z tohoto důvodu mohlo také docházet 

k výraznějším odběrům pro účely zavlažování (více drobných odběrů, nad rámec obecného nakládání 

s vodami). 

S postupujícím suchem je patrný pokles nárůstu průtoku v prostřední části, v roce 2015 je tento úsek 

dokonce ve ztrátě. Obecně dochází k postupnému zplošťování křivek, specifický odtok v dolních dvou 

profilech nevykazuje při extrémně malém průtoku (sucho) takový pokles. 

 

 

Obr. 4-24. Okamžitý průtok a specifický odtok v závislosti na kilometráži toku Klenice 

 

Obr. 4-25. Okamžitý průtok a specifický odtok v závislosti na ploše povodí toku Klenice 
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Žehrovka je levostranný přítok řeky Jizery do které se vlévá u Březiny. Délka toku je 26,3 km, plocha 

povodí měří 96,1 km² a průměrný průtok v ústí činí 0,50 m³/s. 

Průběh průtoků v celé délce toku je ovlivňován soustavou rybníků (Doly, Nebákov, Žabakor a další) 

a mlýnských náhonů. V oblasti PR Podtrosecká údolí se dále vyskytuje řada pramenů a studní. Pro 

vyšší vypovídající hodnotu použité metodiky PPP by bylo zajímavé zaměřit se na zjištění příronových 

a ztrátových oblastí v dílčích úsecích (byl by minimalizován alespoň vliv rybníků). 

Měření byla prováděna v bezsrážkovém období, za setrvalých, nízkých stavů, ideálních pro PPP 

(v roce 2015 dokonce za extrémně suché periody roku). 

Třetí kolo měření proběhlo 7. 8. 2015, a to ve stejném rozsahu i umístěním profilů jako při předchozím 

měření. Bylo uskutečněno v extrémně suché periodě roku, a to i v porovnání s minimálními stavy 

podchycenými při minulých měření. Na některých místech byly nulové nebo téměř nulové průtoky. 

Oproti minulým měřením byl zaznamenán ztrátový úsek mezi profily ZE9 a ZE8. Při takto nízkých 

vodních stavech byl ale téměř zanedbatelný a může být způsoben řadou faktorů od ztrát způsobených 

odběry apod. po zvýšenou chybu měření na profilu ZE8 (malé hloubky).  

 

 

Obr. 4-26. Okamžitý průtok a specifický odtok v závislosti na kilometráži toku Žehrovka 

 

 

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

 

Libuňka je levostranný přítok řeky Jizery, do které ústí v Turnově. Délka toku činí 20,1 km, plocha 

povodí 100,8 km² a průměrný průtok u ústí 0,79 m³/s. Velká část toku se nachází na území CHKO 

Český ráj. Pod obcí Ktová, zhruba na 11. říčním kilometru, přijímá z pravé strany svůj nejvýznamnější 

přítok říčku Veselku, která přitéká od Rovenska pod Troskami a v jejímž povodí byla prováděna také 

hydrometrická měření, stejně jako na dalších významnějších vodotečí v povodí (Javorníce, Karlovický 

potok a další). 
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Měření byla prováděna v bezsrážkovém období, za setrvalých, nízkých stavů, ideálních pro PPP 

(v roce 2015 dokonce za extrémně suché periody roku). 

Průběh průtoků byl obdobný při obou měřeních, bez výraznějšího kolísání. Za pozornost stojí výrazný 

vzestup průtoků mezi profily Li3 a Li2, přestože jsou od sebe poměrně vzdálené. Důvodem mohou být 

při takto nízkých průtocích jednak odběry v obci Ktová, tak i že na začátku úseku se nachází dva 

menší rybníky (manipulace). Tok zde navíc protéká PP Libuňka, která je typická meandry 

a břehovými porosty. Na vodnost má zásadní vliv levostranný přítok Veselka. Průběh průtoků při 

prvních dvou měření PPP na Veselce, nevykazuje žádné zvláštnosti a průběh je obdobný při obou 

provedených měření. Vzestup průtoků mezi VE-1 a VE-2 ovlivněn pravostranným Václavským 

potokem. 

Zatím poslední plánované třetí kolo měření bylo provedeno 6. 8. 2015 (na stejných profilech jako 

předchozí). Bylo uskutečněno v extrémně suché periodě roku, a to i v porovnání s minimálními stavy 

při minulých měření. Na některých profilech byly zaznamenány dokonce nulové průtoky. Průběh 

průtoků (měření) na Veselce byl ovlivněn úpravami toku (jeho okolí) a výstavbou kanalizace 

v Rovensku. 

 

 

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

 

Obr. 4-29. Okamžitý průtok a specifický odtok v závislosti na ploše povodí toku Libuňka 
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4.3. HYDROGEOLOGIE  

KŘÍDOVÉ SEDIMENTY 

HGR 4420 je rajon svrchní vrstvy vymezený v levobřežní části Jizery (území HGR 4430 a bazálního 

HGR 4710). Na jeho území se vyskytují 3 hydrogeologické kolektory (Tab. 4-6): kolektor A 

(cenoman, perucko-korycanské souvrství), kolektor C (jizerské souvrství) a kolektor D (coniac, 

teplické a březenské souvrství). Kromě mocnosti izolátoru C/D, která se v oblasti severovýchodně od 

Turnova snižuje na několik metrů, jsou jednotlivé kolektory od sebe odděleny několik desítek metrů 

mocnými izolátory.  

Pískovce kolektoru D se nacházejí v řadě erozí izolovaných výskytů, z nichž nejvýznamnější jsou tři 

na levém břehu Jizery, kde je teplické a březenské souvrství zachováno na větší ploše a v maximální 

mocnosti dosahující až 270 m.  

 

Tab. 4-6. Kolektory a izolátory v HGR 4420, 4430 a 4710 

Litostratigrafíe Stáří Litologie  

Charakter 

hydrogeologického 

prostředí 

Mocnost [m] 

teplické až březenské s. Kt-

bz, rohatecké vrstvy 
CONIAC 

vápnité jílovce a prachovce, 

opuky 
izolátor až 140 

teplické souvrství Kt 
 

svrchní 

pískovce  kolektor D až 140 

T slínovce, jílovce, prachovce izolátor D/C až 130 

jizerské souvrství Kj 

U 

R 

O 

pískovce, 

prachovce, vápence, pískovce 

Kolektor C (Ca, Cb, 

Cc) 

až 200 JZ 30-

60 JV střední 

bělohorské souvství Kb 
N  ojedinělé vložky pískovců 

jílovce, slínovce, prachovce 
izolátor C/A 

 

 spodní 60-260 

perucko-korycanské 

souvrství Kpk 
CENOMAN pískovce  kolektor A 

60-140 

7 (jih)  

 

Kolektor D je v levobřežní části Jizery v menším množství vodohospodářsky využíván, především 

v horním toku Klenice a v povodí Žehrovky. Je tvořen pískovci teplických a březenských vrstev. Od 

jizerských vrstev jsou pískovce kolektoru D odděleny podložním několik desítek metrů mocným 

izolátorem (nepropustnými až polopropustnými slínovci a vápnitými jílovci teplického až březenského 

souvrství). Mocnost podložního izolátoru lokálně klesá z několika desítek metrů na několik metrů 

směrem na sever a severovýchod.  

Kolektor D je drénován na sever Libuňkou, která se prořezává až pod úroveň jeho báze. Žehrovka 

drénuje kolektor D pouze částečně. Hladina podzemní vody v kolektoru D je volná. Zvodněná 

mocnost se pohybuje mezi 30 až 100 m, maxima dosahuje v centru rajonu (v plošně největším 

severním výskytu kolektoru D na pravém břehu Jizery). Propustnost kolektoru D je průlinově-

puklinová. Oběh podzemní vody je v izolovaných výskytech samostatný. Napájení kolektoru D 

probíhá výhradně infiltrací srážek v celé ploše výskytu kolektoru D. Na okrajích ker se odvodňuje 

skrytými přírony do kvartérních uloženin a menších vodních toků. 

Regionální izolátor slínovců teplického souvrství má nízkou transmisivitu, flyšová facie velmi nízkou 

až střední transmisivitu. 

Kolektor D se vyznačuje průlinovo-puklinovou propustností, Pukliny jsou zpravidla široce rozevřené 

a vyplněné silně propustným materiálem písčitého charakteru, což umožňuje rychlý oběh podzemních 
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vod. Dokladem toho budiž vznik rozsáhlé kaverny (jeskyně) v drceném pásmu skaříšovské poruchy 

v lomu Střeleč. V zájmovém území má kolektor D průměrnou transmisivitu na rozhraní střední až 

vysoké (Tab. 4-7 až Tab. 4-9), lze se domnívat, že v širší oblasti Mladějov – Podtrosecká údolí - 

Vyskeř – Sedmihorky má transmisivitu vysokou, na západě a na severu přechází do střední, a na jihu 

v souvislosti s přeměnou kolektoru D na izolátor klesá na nízkou. Vysokých hodnot transmisivity 

dosahuje kolektor D i v oblastech drenážních bází při jižním okraji Příhrazských skal, například 

hydrogeologickým vrtem K-1 Kněžmost byl v hloubce 20–29,5 m zastižen jemnozrnný pískovec 

s velmi vysokou transmisivitou nebo vrtem ŽS-2 Podkost jemně až hrubě zrnitý pískovec v intervalu 

13–38,5 m s vysokou transmisivitou. Hodnoty koeficientu hydraulické vodivosti se pohybují 

v rozmezí 8,5.10
-7

–4,0.10
-4

 m/s, medián má hodnotu 5,4.10
-5

 m/s, což indikuje převážně mírně 

propustné prostředí na západě rajonu (list Kněžmost), v centru a na východě však propustnost (index 

Z=5,11 n=9) dosahuje až dosti vysoké kategorie. 

Regionální stropní izolátor březenského souvrství (s puklinovou až průlinovo-puklinovou 

propustností) má v průměru nízkou až střední transmisivitu.  

 

Tab. 4-7. Velikosti indexů Y vrtů v křídě na listu 03-342 Rovensko pod Troskami (Burda 2013) 

 Ymin Ymax Yprům. n 

Kolektor A mělký (otevřené úseky 0-29 m) 4,46 5,45 5,08 3 

Kolektor A hlubší (otevřené úseky 30-579 m, včetně permu, bělohorského až 

jizerského souv.) 
2,76 5,93 5,13 8 

Bělohorské a jizerské souvrství (otevřené úseky 0-198 m) 2,8 5,65 4,57 9 

Teplické souvrství slínovce a flyšoidní facie (otevřené úseky 3-47 m) 3,7 5,08 4,69 6 

Kolektor D (otevřené úseky 0-102 m) * 4,94 6,55 5,95 24 

Březenské souvrství (otevřené úseky 0-110 m, částečně včetně podložního kolektoru 

D) + 
4,41 5,67 5,06 6 

n...počet údajů, *…bez nejmělčích vrtů a příliš malého snížení hladiny při čerpacích zkouškách, +…navíc negativní vrt 

 

Tab. 4-8. Hydraulické parametry hornin na mapovém listu 03-324 Turnov v křídě (Kryštofová 2011) 

kolektor n 
q (l/s.m) Y Z 

min x max min x max min x max 

Kvartér- Libuňka, Stebenka 4 0,032 0,076 0,429 4,5 4,9 5,6 4,1 4,5 4,8 

kolektor A 2 0,038  1,770 4,6  6,3 3,2  4,7 

kolektor C 10 0,106 0,729 9,615 5,0 5,8 7,0 3,7 4,3 6,1 

kolektor D 4 <0,001 0,403 0,721 2,8 4,9 5,2 1,2 4,5 5,0 

n – počet hodnot, q – specifická vydatnost, Y – index transmisivity, Z – index hydraulické vodivosti, min – minimální 

hodnota, x - medián, max – maximální hodnota 

 

Tab. 4-9. Hydraulické parametry hornin na mapovém listu 03-341 Kněžmost (Kryštofová 2012) 

kolektor n 
q (l/s.m) Y Z 

min x max min x max min x max 

kolektor A 3 0,529 0,563 9,569 5,7 5,8 7,0 3,3 4,1 5,2 

kolektor C (vápnité pískovce) 21 0,017 0,179 2,000 4,2 5,3 6,3 2,0 3,9 5,1 

kolektor C (pískovce a prachovce 16 0,014 0,100 0,825 4,1 5,0 5,9 2,4 3,7 5,3 

kolektor D (pískovce) 28 0,017 0,875 8,433 4,2 5,9 6,9 2,9 4,6 5,6 

n – počet hodnot, q – specifická vydatnost, Y – index transmisivity, Z – index hydraulické vodivosti, min – minimální 

hodnota, x – medián, max – maximální hodnota 
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NEOGÉN 

Neogénní vulkanity se v zájmovém území objevují pouze ve formě izolovaných, nepříliš rozsáhlých 

výskytů. Vzhledem k jejich morfologické pozici nad místními drenážními bázemi a omezenému 

plošnému rozsahu jsou hydrogeologicky bezvýznamné. Jediným jejich hydrogeologickým projevem je 

malé pramenní jezírko na jihozápadním svahu Trosek, zřejmě vytvořené sesuvem. 

 

KVARTÉR 

Na kvartérní fluviální sedimenty v údolích vodních toků jsou vázány průlinové kolektory, jejichž 

hydrogeologický význam je v zájmovém území omezený, a to i v plošně nejrozsáhlejší a nejmocnější 

údolní nivě Libuňky.  

Drobné relikty pleistocenních teras tvoří několik výškových horizontů a spočívají nejčastěji na 

regionálním izolátoru teplického nebo březenského souvrství. Mají omezené zvodnění, nebo jsou zcela 

suché, jejich hydrogeologický význam je nepatrný.  

 

PROUDĚNÍ PODZEMNÍ VODY V RAJONU 

Proudění podzemní vody v izolátoru bělohorského a jizerského souvrství je zřejmě pouze lokální, 

prameny se zde téměř nevyskytují, na rozdíl od izolátoru březenského souvrství, kde některé vrstevní 

prameny dosahují vydatností až několika l/s – např. zachycené pramenními jímkami v Mladějově 

a Roveni. 

Hranice kolektoru D jsou dány jednotlivými okraji výskytu pískovců. Na jeho bázi jsou nepropustné 

až polopropustné vápnité jílovce a slínovce teplického souvrství, které představují podložní izolátor. 

Hladina podzemní vody kolektoru D je volná, zvodněná mocnost kolektoru zpravidla nepřesahuje 30 

m, maxima 60-70 m dosahuje v okolí Střelče. Kolektor se napájí výhradně infiltrací srážek v celé 

ploše svého výskytu, přičemž výše infiltrace může být negativně ovlivněna pokryvem spraší 

asprašových hlín. Podzemní vody proudí z centra výchozů k jejich okrajům a pohyb a odvodnění 

podzemních vod určují výškové úrovně výchozů podložního izolátoru a erozních bází říční sítě. 

Kolektor D se odvodňuje na bázi pískovců převážně prostřednictvím velkého množství často 

vydatných vrstevních a puklinových pramenů a skrytými přírony do kvartérních uloženin a menších 

vodních toků. 

Mnohé prameny jsou pěkně upravené pro veřejný odběr a představují turistickou a kulturní 

pozoruhodnost. V povodí Žehrovky např.: V maštali 10 l/s, U Podsemínského mlýna (Skalův pramen) 

2 l/s Františkův, El Toro 1 l/s, Havránka 4,9 l/s; v povodí Jordánky: Prdlavka 1,3 l/s, Jordánka 4,6 l/s 

atd. Další výraznou pramenní oblastí jsou Lázně Sedmihorky. Nachází se zde několik velmi pěkně 

upravených pramenů prosté podzemní vody. Mezi nejlépe zachované patří Josefův pramen, Barbořin 

pramen z roku 1852, Antonínův pramen z roku 1839 a pramen Kořenského. Nejvydatnější je 

pozorovaný pramen ČHMÚ Za Vysokým Kolem, kde podzemní voda vyvěrá z rozsedliny 

v pískovcích teplického souvrství a má stálou vydatnost kolem 15,0 l/s. Na j. okraji Příhrazských skal 

probíhá částečné odvodnění několika vydatnými vrstevními prameny v údolí Plakánku u Podkosti 

nebo v osadě Soleček u Kněžmostu. Dílčí odvodnění se uskutečňuje i v nitru Příhrazských skal 

vrstevními nebo puklinovými prameny často v údolích vodních toků, např. pramen Hrdinka 

u Branžeže, v minulosti využívaný pramen v Dobšicích nebo prameny v Žehrovské oboře. Okraj 

Hruboskalska na severovýchodě je částečně odvodňován drobnějšími prameny v okolí Kacanov 

a severně od Olešnice. Na drenáži podzemních vod kolektoru D se rovněž podílejí umělé jímací 

objekty pro místní nebo individuální zásobování. 
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Minerální či termální vody se v zájmovém území nevyskytují, z hlediska lázeňství je však nutno 

připomenout lázně Sedmihorky.  

Vodoléčebné lázně Sedmihorky byly založeny roku 1841. Lázeňské procedury byly založeny 

především na vodoléčbě studenou prostou vodou z místních pramenů a tělesném cvičení na čistém 

vzduchu. Velkou popularitu získaly po roce 1850, kdy zde pobývala řada tehdejších domácích 

i zahraničních celebrit. Po roce 1914 původní vodoléčebný význam lázní upadal, lázně se změnily na 

klimatické lázně a posléze na rekreační ubytovací zařízení. Upravené prameny se nacházejí na 

takzvané pramenní cestě (nyní turistická Angrova stezka).  

Těžba sklářských písků na ložisku Střeleč (Obr. 4-30), to je v kolektoru D, si vynucuje rozsáhlé 

čerpání podzemní vody a odvodnění lomu Střeleč. V průběhu těžby vznikla dokonce velká 

pseudokrasová jeskyně s vytékající vodou. Čerpané důlní vody dosahují v průměru kolem 60 l/s. 

Vydatnost vypouštěných důlních vod do Libuňky činila v roce 2002 40-133 l/s a do Žehrovky 1-30 

l/s. Nejvyšší denní výtoky z lomu v r. 2002 dosahovaly v průměru až 120 l/s , tvořily je převážně 

načepované statické zásoby podzemní vody na skaříšovském zlomu. 

V současnosti přitékají do lomu nad hladinou vody ve vodních nádržích dva přítoky podzemní vody. 

Vydatnější z nich je přítok s názvem P1, který vtéká do jižní laguny. Vytéká ze skaříšovské poruchy 

směru východ – západ. Jeho vydatnost je měřena více než 10 let.  

 

 

Obr. 4-30. Letecký pohled na lom Střeleč. U paty nejnižší etáže je patrné vyústění podzemního kanálu do lomu 

s přítokem podzemní vody, která je zachycena ve dně lomu v laguně. Foto D. Smutek. 

 

Skaříšovská východo-západní porucha zastává dominantní drenážní funkci, je tvořena drceným 

pásmem širokým 10-15 m. Byla obnažena postupem těžby v r. 2001. Počáteční odtok podzemní vody 

byl zvýšen statickými zásobami, takže úvodní vydatnosti přesahovaly 100 l/s, báze odtoku byla 

v úrovni 250 m n. m. Tento průval byl doprovázen vyplavováním písků, které po několika letech vedlo 

k vytvoření pseudokrasové struktury o délce cca 300 m. Toto tlakové odlehčení zvodně v kolektoru D 

mělo za následek regionální pokles hladiny podzemní vody v okolí lomu, respektive na západ, 

jihozápad a severozápad od dobývacího prostoru. K určité stabilizaci odtokových poměrů v kolektoru 
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D došlo v r. 2007, odkdy je udržována báze odvodnění podzemní vody na kotě 255 m n. m., tedy 5 m 

nad bází lomu. Je registrován přebytek čerpané podzemní vody, který je vysvětlován přítoky z báze 

lomu – zda dochází k přetékání podzemní vody i z podloží pískovců není dosud známo (Smutek-

Pavliš 2008). 

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, 

Herrmann, Nakládal 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 a současně ukazuje stáří této informace. 

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. 

Převzaté hydroizohypsy byly pro účely této zprávy zdigitalizovány a zobrazeny do topografické mapy. 

Do stejné mapy hydroizohyps byly přidány vrty s hladinami podzemní vody z Geodatabáze. K vrtům 

z Geodatabáze byla v prostředí GIS přiřazena hodnota hladiny podzemní vody ze Syntézy české 

křídové pánve (Herčík, Herrmann, Nakládal 1987) a pro každý vrt byl vypočten rozdíl hladiny 

podzemní vody mezi hodnotou uvedenou v Geodatabázi a hodnotou v původní mapě hydroizohyps ze 

Syntézy české křídové pánve (Herčík, Herrmann, Nakládal 1987). Rozdíl byl pro každý použitý bod 

z Geodatabáze na výsledné mapě zobrazen v podobě odlišného symbolu ve škále - 10 až 10 m. K bodu 

byla dále uvedena hladina podzemní vody z Geodatabáze a příslušné stratigrafické zařazení vrtu. 

Schematická mapa hydroizohyps kolektoru D je na Obr. 4-31. 

 

 

Obr. 4-31. Schematická mapa hydroizohyps kolektoru D (upraveno podle Herčíka, Herrmanna a Nakládala 1987) 

se vyznačením rozdílu hladin ve vrtech z Geodatabáze 
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4.4. HYDROCHEMIE 

Podzemní vody turonských a coniackých izolátorů mají obecně vyšší celkovou mineralizaci než je 

u kolektorů, v zájmovém území celková mineralizace dosahuje 0,5 až 1,1 g/l, nejčastěji kolem je 

0,6 g/l (vrt KŽ-1 Kněžnice 0,57 g/l ), chemicky je voda typu Ca-HCO3 až Ca-Mg-HCO3SO4 typu. 

Celková mineralizace podzemních vod kolektoru D roste se hloubkou oběhu a dobou zdržení 

podzemní vody v horninovém prostředí z 0,13 až 0,80 g/l při převládajícím chemickém typu Ca-HCO3 

až Ca-HCO3SO4. Nejnižší celková mineralizace 0,13 g/l a chemický typ Ca-SO4 byly 

zdokumentovány v prameni Za Vysokým Kolem v údolí Žehrovky, který odvodňuje severní okraj 

Příhrazských skal. V centru skal, například ve vrtech HV-1 Srbsko (Černý 1978), BŽ-1 Branžež 

(Svoboda 1969) se celková mineralizace podzemních vod s chemickým typem Ca-HCO3 nebo Ca-

HCO3SO4 pohybuje v rozmezí 0,13–0,20 g/l. Naopak nejvyšší hodnoty celkové mineralizace (0,65–

0,80 g/l) a výrazný chemický typ Ca-HCO3 vykazují prameny při jižním okraji Příhrazských skal 

(údolí Plakánku, prameny v osadě Soleček). V zájmovém území se průměrná celková mineralizace 

pohybuje kolem 0,3 g/l. Chemický typ převažuje Ca-HCO3 nad Ca-Mg-HCO3SO4.V pramenech se 

vyskytuje i typ Ca-Mg-SO4. 

Podrobným rozborem změn chemismu v monitorovacích vrtech lomu Střeleč se zabýval Světlík 

(2014). Z porovnání časových řad hladin jednotlivých vrtů a změn celkové mineralizace lze usoudit, 

že v případě některých vrtů došlo v etapách zrychleného poklesu hladiny k nárůstu mineralizace. 

Naopak v etapě zpomalení poklesu, stagnace nebo nárůstu hladiny podzemní vody mineralizace 

u těchto vrtů klesá. Na základě chemismu lze odlišit tzv. „starou“ vodu, podzemní vodu uvolňovanou 

ze statických zásob v kolektoru s podstatně vyšší koncentrací SO4 a vyšší celkovou mineralizací. 

V roce 2010 pak bylo vysoké stáří vody potvrzeno i analýzou na obsah 
3
H. 

 

MAPY HYDROCHEMICKÝCH TYPŮ 

Pro potřeby regionálního hodnocení bilancovaných hydrogeologických rajonů, případně oblastí byly 

jako vstupní informace využity existující výsledky chemických analýz převážně z jednorázových 

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

z pramenů a  nových vrtů provedených v rámci projektu Rebilance zásob podzemních vod za období 

2013 a 2015. Mapy byly konstruovány na základě hydrochemického typu, který vyjadřuje kationty 

a anionty přesahující 35 mval%. Hranice 35 mval% byla zvolena pro jednoduchost chemického typu, 

který obsahuje jeden, nanejvýš pak dva kationty a anionty. Nižší hranice (např. 20 mval%) by pro 

zobrazení na mapě byla složitá a nepřehledná. Navíc hranice 35 mval% nejlépe odpovídá Alekinovu 

typu, který byl použit k hodnocení chemismu na starších mapách 1:200 000 vydávaných Ústředním 

ústavem geologickým v 80. letech 20. století. 

V rámci projektu byl ke všem vrtům dostupným z databáze projektu a obsahujícím chemickou analýzu 

podzemní vody, byl přiřazen reprezentující hydrogeologický kolektor (či izolátor) V rajonech základní 

vrstvy došlo k vyřazení vrtů s hloubkou menší než 10 m, analýz s analytickou chybou větší než 10 % 

a analýz s chybějící analýzou některé z makrosložek (mimo K a NO3). Z hodnocení chemismu 

podzemních vod v bilancovaných rajonech byly vyřazeny všechny analýzy starší roku 1960.  
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Tab. 4-10. Celkový počet chemických analýz a počty vrtů použitých ke konstrukci hydrochemických map 

a map upravitelnosti na území HGR 4420 

počet chem. analýz v GD bázi 417 

Přípovrchová zóna 51 

Indikace znečištění 40 

kolektor upravitelnost chemismus 

D 137 90 

 

Chemický typ vody ve vrtech kolektoru D převažující v rajonu je Ca-HCO3, místy Ca-SO4-HCO3, 

výjimečně pak Ca-SO4. Hodnoty velikosti celkové mineralizace se v rajonu příliš nemění, na celém 

území se pohybuje okolo 400 mg/l. Největší rozptyl hodnot celkové mineralizace mají pozorovací vrty 

v okolí lomu Střeleč. Vrty v oblastech, kde se v nadloží hruboskalského pískovce nachází slínovce 

březenského souvrství, mají podzemní vody o vyšší celkové mineralizaci, což je dáno zejména 

vyššími koncentracemi Ca, SO4 a HCO3. Patrně zde dochází k přetékání vod z přípovrchového 

kolektoru do kolektoru D (Světlík 2014). Nadložní slínovce obsahují jak CaCO3, tak pyrit, který je 

zdrojem síranů (Čech in Smutek 2002). Naopak vrty situované mimo výskyt slínovců, zejména vrty 

v centrální části troskovické kry, spadají do skupiny s nízkou celkovou mineralizací. Lokalizace 

analýz z rajonu 4420 i rajonů okolních, mapa chemických typů a celkové mineralizace na Obr. 4-32 

a Obr. 4-33. 
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Obr. 4-32. Chemický typ (35 mval%) podzemní vody kolektoru D  
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Obr. 4-33. Chemický typ podzemní vody kolektoru D a izolinie celkové mineralizace 
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4.5. GEOCHEMICKÝ MODEL 

PRŮMĚRNÁ DOBA ZDRŽENÍ PODZEMNÍ VODY V HORNINOVÉM PROSTŘEDÍ HGR 4420 

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 a podobně). 

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 doba 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 (například vývoj koncentrace NO3 v závislosti na čase; Katz et al., 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 4420 (jizerský coniac) byla aktivita tritia stanovena na 15 objektech (3 vrty a 12 pramenů) 

z roku 2011. Navíc jsou k dispozici měřené aktivity tritia z vrtu V801 a tří přítoků z otevřených puklin 

v lomu Střeleč (kvádrové pískovce coniacu) a též tritiová aktivita toku Žehrovky v těsném okolí lomu 

Střeleč. Na rozdíl od ostatních rajonů jsou pro rajon 4420 typické spíše vyšší tritiové aktivity (Obr. 

4-34). Prameny mají aktivity tritia mezi 7,1 a 12,9; vrty pak 6,1; 8 a 15,7 TU. Je tak zřejmé, že 

v pramenech v kvádrových pískovcích coniacu výrazně převažují vody infiltrované po roce 1950. 

Jeden z vrtů (V 801 v lomu Střeleč) obsahuje významnější zastoupení vody z 60. let minulého století, 

nabohacení tritiem z termonukleárních výbuchů v atmosféře. Tritiová aktivita povrchového toku 

Žehrovky (5,7 TU) drénující horniny coniacu tak patří spíše k nižším hodnotám. V lomu Střeleč byly 

v třech hlavních přítocích zjištěny velmi různé tritiové aktivity. Přítok S4 u čerpací stanice v lomu 

vykazoval v opakovaných analýzách aktivitu tritia při limitu detekce, další dva přítoky měly hodnoty 

3,9 a 11,3 TU (Bruthans et al. 2012). Nízká tritiová aktivita přítoku S4 odráží skutečnost, že v lomu 

byla snížena hladina o 20 m oproti hladině za přírodních podmínek a do lomu jsou tak drénovány 

z části původně stagnující vody. 
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Obr. 4-34. Aktivita tritia v pramenech, tocích a vrtech v rajonu jizerský coniac (rajon 4420).  
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Obr. 4-35. 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 Celkově pro západní část 

České křídové pánve má tritiovou aktivitu ≤ 2 TU plných 45% monitorovacích vrtů ale jen 15% 

pramenů (Obr. 4-35). 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 
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infiltrovaných po roce 1950, byla zjištěna u 46% vrtů a u 75% pramenů. Je tak zřejmé, že 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 aktivity 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). Nejmenší podíl tritiových aktivit pod 4 TU a tedy nejmenší podíl 

vod s delšími dobami zdržení byl zjištěn v rajonech Královedvorská synklinála, Jizerský coniac a na 

Děčínském sněžníku, tedy ve vyzdvižených krách kvádrových pískovců. 

V oblasti byla koncentrace freonů 11, 12, 113 a SF6 stanovena na objektu R09 (pramen Havránka 

v povodí Žehrovky (Tab. 4-11, Tab. 4-12). Z oblasti existují archivní měření freonů a 11, 12, 113 

a SF6 z přítoků podzemní vody do lomu Střeleč (Bruthans et al. 2010, Soukup et al. 2013, Světlík 

2014). Ve všech případech se jedná o podzemní vody z kolektoru kvádrových pískovců coniacu. 

Střední doby zdržení podzemní vody dosahuje desítek let (R9, S5). V oblasti se vyskytují i zóny 

s pomalu proudící vodou s nízkými aktivitami tritia. Jedna z takových zón byla načepována v lomu 

Střeleč (přítok S4, Bruthans et al. 2012, Soukup et al. 2013). 

 

Tab. 4-11. Koncentrace freonů a SF6 změřené v Spurenstofflabor ± směrodatná odchylka 

vzorek CFC 12 (pmol/l) CFC 11 (pmol/l) CFC 113 (pmol/l) SF6 (fmol/l) 

R09 2,6 ± 0,2 5,2 ± 0,6 0,4 ± 0,05 2,4 ± 0,3 

S5 6,4 ± 042 6,3 ± 0,7 0,3 ± 0,05 1,2 ± 0,2 

S6 2,4 ± 0,2 3,2 ± 0,4 0,2 ± 0,05 0,5 ± 0,1 

 

Tab. 4-12. Rozsah středních dob zdržení (roky) za předpokladu exponenciálního modelu podle 4 různých 

stopovačů  

vzorek Freon 11 Freon 12 Freon 113 SF6 

R09 <26 17-27 27-34 10-18 

 

V oblasti byly odebrány dva vzorky na radiouhlíkovou aktivitu. Cílem bylo určit počáteční aktivitu 

v různých zvodních pro kritické přehodnocení starších radiouhlíkových datování. V kvádrovém 

pískovci coniacu z vývěru na dně lomu Střeleč byla zjištěna aktivita 79 PMC (% moderního uhlíku), 

ve vodách z nadložního izolátoru coniackých slínů (pramen Tachov u trosek) byla zjištěna aktivita 67 

PMC. Prameny v kvádrových pískovcích (to je bez vápnité složky) s moderní vodou vykazují 

počáteční aktivitu 79-88 PMC (C15, C16, C20, C22, Tab. 4-13; Bruthans et al. 2015). Tyto prameny 

zároveň vykazují nejvýraznější ochuzení izotopem 
13

C (-15 až -19 ‰ PDB δ
13

C). 

 

Tab. 4-13. 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) 

C20 pr. S4, lom Střeleč 1726 -15,4 79% 1,4% 61% T moderní 

C23 Tachov 1730 -5,8 67% 1,3% 23% T moderní 
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V lomu Střeleč i v povodí Žehrovky vznikly vyplavováním písku podél puklinových zón silně 

propustné cesty zasahující desítky až stovky metrů do skalního masivu (Hynie 1969, Bruthans et al. 

2012, Soukup et al. 2013, Světlík 2014). V kanálech se koncentruje dosud rozptýleně proudící 

podzemní voda. Rychlosti proudění v kanálech dosahují podle stopovacích zkoušek 10-40 cm/s 

(Bruthans et al. 2011). Kanály se rozšiřují zpětnou erozí proti směru proudění. Na erozi pískovce 

koncentrovaně proudící podzemní vodou jsou vázány závrty vyskytující se v řadě oblastí rajonu 4420 

(Kůrková a Bruthans 2013). Závrty představují koncentrovaný vstup povrchové vody do podzemí 

a nelze tak vyloučit rychlé šíření kontaminace z povrchu.  

Střední doby zdržení v rajonu 4420 dosahují obvykle desítek let, pouze stagnující vody mají doby 

zdržení vody vyšší. V předpolí některých pramenů se vyvinuly erozí písku na puklinových zónách 

kanály s extrémně vysokou rychlostí proudění podzemní vody (10-40 cm/s). Tyto kanály zasahují 

zřejmě desítky až stovky metrů od pramenů do masivu. Vyhlazený průběh hodnot δ
18

O a δ
2
H 

v pramenech v čase ukázal, že zastoupení vody s dobou zdržení pod 5 let na vodě pramenů je velmi 

nízké (Buzek et al. 2015). 

 

4.6. ODBĚRY PODZEMNÍCH VOD A VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD 

KONTROLA UMÍSTĚNÍ JÍMACÍCH OBJEKTŮ 

Hodnoty čerpání podzemních a povrchových vod 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 

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 Výzkumného ústavu 

vodohospodářského T.G. Masaryka v.v.i. (dále VÚV), který je tvůrcem a správcem databáze odběrů 

podzemních vod, ve které se shromažďují informace z podniků Povodí. Jedinečnost této databáze 

spočívá v jednotné formě zpracování, - délka sledování zahrnující období 1979 – 2010 

a celorepublikový charakter. Údaje o odběrech včetně lokalizací VÚV každoročně zpracovává pro 

Souhrnnou vodohospodářskou bilanci množství podzemních vod. Jedná se o údaje vykazované podle 

vyhlášky MZe č.431/2001 Sb., o obsahu vodní bilance, způsobu jejího sestavení a o údajích pro vodní 

bilanci. V databázi jsou odběry podzemních vod v množství přesahujícím 6 000 m
3
 v kalendářním 

roce nebo 500 m
3
 v kalendářním měsíci. Uvedená databáze, která je každoročně doplňovaná, byla dále 

kontrolována na základě údajů předaných ČGS od podniků Povodí. 

Přehled lokalizovaných odběrných objektů do r. 2012 je uveden v Tab. 4-14. Přehled lokalizovaných 

odběrných objektů a jejich přehledná lokalizace je zobrazena na Obr. 4-36. 
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Tab. 4-14. Přehled lokalizovaných odběrných objektů  

 Odběr* 
Charakter 

odběru 

Počet 

vrtů 

(další 

objekt) 

Velikost 

odběru 

(m3/rok) 
Poznámka** 

410457 VOS Jičín-Březka POD   1 022 2001-2010 (2005) 

410525 Obec Mladějov POD   15 518 2002-2012 

430090 INTERMA - panelárna Příšovice POD   682 1987-2012 

430109 VOS Jičín-Srbsko POD   4 170 2005-2012 

430163 Vodovod Mírová - Sek,Loučky (U Mlýna) POD   5 545 2006-2012 

430189 SčVK Teplice - Kacanovy POD   5 085 2001-2010 (2002) 

430200 SčVK Teplice - Vyskeř POD   21 722 1987-2012 

430201 Obec Karlovice - Sedmihorky, pramen Alois POD   16 352 1987-2012 

430202 Obec Hrubá Skála, Jeseník POD   36 037 1987-2012 

430203 SčVK Teplice - Troskovice studna Dola POD   9 876 1987-2012 

430204 SčVK Teplice - Borek Hrudka POD   57 046 1987-2012 (2010) 

430230 Vodovod Mírová - Sek,Loučky (Pod silnicí, Bezedná) POD   14 442 1987-2012 

430231 SčVK Teplice - Olešnice u Turnova POD   9 112 1996-2010 (2002) 

430271 Vodovod Mírová - Bělá u Turnova (Tisovka) POD   15 434 2002-2012 

430337 VaK Ml,Boleslav-Dneboh POD   9 600 2003-2006 (2005) 

430339 VaK Ml,Boleslav - Mužský POD   6 965 2003-2012 

430365 VOS Jičín-Sobotka, Střehom POD   219 824 1987-2012 

430366 VOS Jičín-Sobotka, Rašovec POD   27 796 1987-2012 

430372 Obec Kněžmost - Suhrovice, vrt POD 1 75 374 1997-2012 

430375 Obec Branžež POD   28 902 1987-2012 

430376 Město Dolní Bousov - Střehom POD   152 490 1995-2012 

430379 Obec Kněžmost - Srbsko POD   8 248 1997-2012 

430413 Tyres Kněžmost a.s. - farma Malobratřice POD   2 952 2008-2012 (2011) 

430415 Hotel Zámek Hrubá Skála - zářezy POD 2 5 734 2008-2012 

430416 Hotel Lázně Sedmihorky a penzion Podháj - zářez POD 1 3 926 2008-2012 

430427 Obec Obruby - Soleček POD   29 164 2008-2012 

430430 Obec Hrubá Skála, U souseda POD   3 392 2009-2012 

430431 Obec Hrubá Skála - Krčkovice, Údolí Čertoryje POD   3 531 2009-2012 

430437 LIPRA PORK - Štěpánovice (býv. VĚMA) POD   19 400 2008-2012 

430514 Sklopísek Střeleč - vrt (pitná voda) POD   9 278 1995-2012 

430521 Sklopísek Střeleč - důlní vody POD   2 158 407 1995-2012 

431330 Keram.a sklář.suroviny Střeleč POV   160 000 1987-1988 

  Celkem odběry 2012 POD   2 892 209   

Poznámky: * číslo VHB (viz obrázek), ** evidence od-do (poslední evidovaný odběr), POD – odběr podzemní vody, POV – 

odběr povrchové vody 
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Obr. 4-36. Přehledná lokalizace odběrných objektů 

 

VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD 

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

v Tab. 4-15. Lokalizace odběrných míst a míst s vypouštěním odpadních vod je na Obr. 4-37. 

 

Tab. 4-15. Přehled lokalizovaných vypouštění odpadních vod  

  Vypouštění* 
Charakter 

vypouštění 

Velikost 

vypouštění 

(m3/rok) 

Poznámka 

432259 Sklopísek Střeleč (Žehrovka) - odpadní vody POV 83 388 2005-2012 

432271 Autocamp Sedmihorky POV 4 731 2006-2012 

432316 Sklopísek Střeleč (Žehrovka) - důlní vody POV 347 831 1987-2012 

432323 Hotel Zámek Hrubá Skála - ČOV POV 21 600 2008-2012 

432324 Hotel Lázně Sedmihory a penzion Podháj - ČOV POV 17 850 2008-2012 

432357 Mladějov - VK POV 5 700 2009-2012 

432385 Libošovice - VK POV 9 087 2012 

432318 Sklopísek Střeleč (Libuňka) - důlní vody POV 1 680 325 mimo území HGR 4420 

  Celkem vypouštění 2012 POV 2 170 512   

Poznámka: * číslo VHB (viz obr.), ** evidence od – do, POV – vypouštění do povrchových vod 
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Obr. 4-37. Přehledná lokalizace 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 

Prvotní mapy geometrie kolektorů a izolátorů byly aktualizovány a byla ukončena tvorba tabulek 

s přiřazením vrtů k jednotlivým kolektorům. Stejné přiřazení k jednotlivým kolektorům bylo použito 

pro hodnocené odběry podzemních vod a vytváření map s upřesněnou geometrií kolektorů, 

hydraulických, fyzikálních a ostatních parametrů kolektorů a hydrochemickým vlastnostem podzemní 

vody. 

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

vrtů byly vytvořeny mapy velikostí hodnot jednotlivých parametrů, to je hydraulická vodivost, 

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

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

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

které prokazatelně nepropojují více kolektorů a reprezentují vlastnosti popisovaného kolektoru. 

 

SESTAVENÍ MAP HYDRAULICKÝCH, FYZIKÁLNÍCH A DALŠÍCH PARAMETRŮ 

Pro HGR 4420 bylo v databázi výsledků čerpacích zkoušek k dispozici celkem 91 údajů z kolektoru 

D. Každý záznam čerpací zkoušky je dokladován třemi možnými způsoby: 1 až 5 ustálenými 

sníženími pro dané čerpané množství (to je 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 pouze v 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 specificka vydatnost qmax charakterizuje daný 

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

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

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

specifické vydatnosti pro daný vrt. 

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

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

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

nula). 

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

2

1 qdmT   

 

Odvození transmisivity T2 dle databáze 

Pokud je v databázi uvedena transmisivita, tato hodnota byla převedena na m
2
/d a označena jako 

transmisivita T2. 

 

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 indexy Y a Z (index transmisivity Y a propustnosti 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 na Obr. 5-2. 

 

Tab. 5-1. Popisná statistika hydraulických parametrů 

HGR 4420 Kolektor D 

Popisná statistika hodnot  Y (-) T (m2/den) Z (-) k (m/s) 

Počet vrtů v GDbasi 91 91 91 91 

Počet použitých vrtů 82 82 82 82 

Průměr 5.57 209.24 1.42 1,8.10-4 

Medián 5.63 40.14 1.48 3,1.10-5 

Směr. odchylka 2.27 - 0.67 - 

Minimum 3.56 0.32 -1.0 1,0.10-7 

Maximum 7.85 6048 3.5 3,3.10-3 

Rozdíl maxima a minima 4.28 - 4.5 - 
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Tab. 5-2. Třídy transmisivity kolektoru D 

Třídy transmisivity (m2/den) Kumulativní četnost Četnost 

<1 3 3 

1 - 10 25 22 

10 - 100 57 32 

100 - 1000 79 22 

1000< 82 3 

 

 

Obr. 5-1. Třídy transmisivity kolektoru D 

 

Nejvíce údajů o trasmisivitě kolektoru D se nachází v údolí Žehrovky, Klenice a Kněžmostky, 

respektive v jejich přítocích. Transmisivita zde dosahuje nejvyšších hodnot a pohybuje v řádu prvních 

stovek m
2
/den. Tyto části HGR 4420 jsou zřejmě tektonicky predisponované a tudíž se jedná o nejvíce 

propustné zóny. V ostatních částech rajonu nejsou k dispozici data nebo se transmisivita pohybuje 

v desítkách m
2
/den, což se týká především částí rajonu, kde je menší mocnost kolektoru a v oblastech 

rozvodnic mezi významnými drenážními bázemi. Průměrná výše transmisivity je střední (ve smyslu 

klasifikace Krásného 1986). 
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Obr. 5-2. Třídy transmisivity kolektoru D 
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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.  

 

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 tabulce 5-3. 

 

Tab. 5-3. Přehled objektů ČHMÚ s časovými řadami pozorování hladiny podzemí vody (H) 

KLIC_GDO Název Lokalita DTB_ČHMÚ 
Sledován od 

roku 

Sledovaný 

parametr 
Kolektor 

83083 631 Karlovice VP0631 6.1.1971 H kvartér  

698217 VN2-012 Hrubá skála VP7537 1.1.2008 H D 

85593 643 
Žďár u Mnichova 

Hradiště 
VP0643 6.1.1971 H kvartér 

85872 630 Karlovice VP0630 6.1.1971 H kvartér 

86394 659 Osek u Sobotky VP0659 6.1.1971 H kvartér 

 

V samotném HGR 4420 se nachází 3 vrty a 2 další vrty se nacházejí v jeho blízkém okolí na území 

HGR 4430. Oba vrty sledují kolektor D, resp. zvětralinovou zónu v poloizolátoru C/D. Čtyři vrty jsou 

mělké, nacházejí se v blízkosti drenážních bází a sledují kolísání hladin podzemní vody s velmi 

výrazným sezónním kolísáním hladin podzemní vody (Obr. 5-3 a Obr. 5-4). Na všech čtyřech vrtech je 

dobře patrný i dlouhodobý trend v kolísání hladin podzemní vody. Hladiny podzemní vody zde od 

roku 1994 do roku 1999 stagnují nebo nepatrně rostou (a sezonně kolísají na zhruba stejné úrovni). 

Po roce 1999 hladiny podzemní vody začínají klesat a to až do roku 2005, po kterém následuje velmi 

nepatrný nárůst v hladinách podzemní vody a stagnace až do roku 2010. Od roku 2010 hladina 

podzemní vody kolísá víceméně na stejné úrovni. Rok 2014 znamená nepatrný pokles hladin 

podzemní vody. 

Vrt VP7537 (Obr. 5-4), který má hloubku 118 m a sleduje hlubší část kolektoru D, se vyznačuje 

dlouhodobým trendem v kolísání hladin podzemní vody bez sezónního kolísání hladiny podzemní 

vody. Hladina podzemní vody od roku 2008 do roku 2010 klesá a potom do roku 2014 roste. 

Hodnocení vrtů je uvedeno v Tab. 5-4. 
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Obr. 5-3. Kolísání hladin podzemní vody v HGR 4420 

 

 

Obr. 5-4. Kolísání hladin podzemní vody v HGR 4420
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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 

VP0631 Karlovice 

(D) 

Mělký vrt se nachází na pravém 

břehu Libuňky, asi 200 m od toku, 

v drenážní oblasti. 

Absolutní hladina podzemní vody je řízena 

hladinou na toku, nicméně období s vysokou 

rozkolísaností dotace z modelu BILAN se projevují 

relativně vyšším kolísáním HPV.  

Převažuje výrazně sezónní trend kolísání HPV. 

Roky 2000 a 2004 s extrémně nízkou dotací 

jsou typické velmi nízkými HPV. V letech 

2001 – 2014 bez dlouhodobého trendu. Od 

roku 2001 dobrá shoda s vrtem VP0630 

Karlovice. 

249.42 m n. m.  

(podle HPV ze 

11.8.2004) 

VP0630 Karlovice 

(D) 

Mělký vrt se nachází na pravém 

břehu Libuňky, asi 150 m od toku, 

v drenážní oblasti. 

Absolutní hladina podzemní vody je řízena 

hladinou na toku, nicméně období s vysokou 

rozkolísaností dotace z modelu BILAN se projevují 

relativně vyšším kolísáním HPV.  

Převažuje výrazně sezónní trend kolísání HPV. 

Roky 2000 a 2004 s extrémně nízkou dotací 

jsou typické velmi nízkými HPV a mají za 

následek HPV oproti konci devadesátých let 

dvacátého století. Od roku 2001 dobrá shoda 

s vrtem VP0631 Karlovice. 

254.22 m n. m.  

(podle HPV ze 

11.8.2004) 

VP7537 Hrubá Skála 

(D) 

Hluboký vrt v infiltrační oblasti na 

rozvodnici mezi Libuňkou a 

Žehrovkou. Zhruba 90 m zakleslá 

HPV pod úrovní terénu. Prostředí 

středně propustné, kde je dle 

hydraulického modelu uvažována 

hydraulická vodivost 1.10-6 m/s. 

Nehodnoceno, příliš krátké sledování (od 

1.1.2008), nicméně prokazatelný nárůst HPV po 

srpnu 2010, stejně jako u dotace z modelu BILAN 

a u obdobných vrtů v sousedním HGR 4410. 

Dlouhodobý trend bez sezónního kolísání HPV, 

nárůst HPV na konci roku 2010, který trvá až 

do konce roku 2014. 

Dobrá shoda s dlouhodobě pozorovanými vrty 

v sousedním HGR 4410: VP7508 Všelibice (C) 

a VP7513 Cetenov (Západ, C) 

306.32 m n. m.  

(podle HPV ze 

16.7.2010) 

VP0643 Žďár u 

Mnichova Hradiště 

(D) 

Mělký vrt se nachází 350 m od 

levostranného přítoku Žehrovky, 

v drenážní oblasti. Vrt je situován 

mimo HGR 4420, nicméně 

charakterizuje přípovrchové 

přetékání a drenáž z HGR 4420 do 

HGR 4430 a následně do vodoteče. 

Režim HPV dobře odpovídá dotaci z modelu 

BILAN, vyšší dotace odpovídá obdobím s vyšší 

HPV a naopak. Období s vysokými změnami 

dotace je doprovázeno vysokým kolísáním HPV, 

pokles HPV je okamžitý, 

Převažuje výrazně sezónní trend kolísání HPV. 

Roky 2000 a 2004 s extrémně nízkou dotací 

jsou typické velmi nízkými HPV a mají za 

následek nižší minimální HPV oproti konci 

devadesátých let dvacátého století. Velmi dobrá 

shoda s vrty VP0631 Karlovice a VP0659 Osek 

u Sobotky. 

234.22 m n. m.  

(podle HPV ze 

22.9.2004) 

VP0659 Osek u 

Sobotky (D) 

Mělký vrt se nachází 150 m od 

levostranného přítoku Klenice, 

v drenážní oblasti. Vrt je situován 

mimo HGR 4420, nicméně 

charakterizuje přípovrchové 

přetékání a drenáž z HGR 4420 do 

HGR 4430 a následně do vodoteče. 

Režim HPV dobře odpovídá dotaci z modelu 

BILAN, vyšší dotace odpovídá obdobím s vyšší 

HPV a naopak. Období s vysokými změnami 

dotace je doprovázeno vysokým kolísáním HPV, 

pokles HPV je okamžitý, 

Převažuje výrazně sezónní trend kolísání HPV. 

Roky 2000 a 2004 s extrémně nízkou dotací 

jsou typické velmi nízkými HPV a mají za 

následek nižší minimální HPV oproti konci 

devadesátých let dvacátého století. Velmi dobrá 

shoda s vrty VP0631 Karlovice a VP0643 Žďár 

u Mnichova Hradiště. 

253.14 m n. m.  

(podle HPV ze 

15.9.2004) 
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SHRNUTÍ SYSTÉMOVÉ ANALÝZY OBĚHU PODZEMNÍ VODY  

Prostory dotace a odvodnění kolektoru byly popsány jako uzavřený oběh následovně: 

 Dotace – z infiltrace v celé ploše výskytu kolektoru D. 

 Proudění – k lokálním drenážním bázím – Libuňka, Žehrovka, Kněžmostka a Klenice. 

 Odvodnění - skrytými přírony do levostranných přítoků Jizery (Libuňka, Žehrovka, 

Kněžmostka a Klenice) a přetokem do podložního kolektoru HGR 4420. 

Tato koncepce byla testována modelem. 

Následující řez na Obr. 5-6 (linie řezu na Obr. 5-5) je syntézou vytvořenou na základě strukturních 

a hydrogeologických údajů, doplněnou o informace z chemizmu pozemních vod v době proudění, 

kolísání hladiny podzemní vody, a představuje základní výsledky analýzy oběhu podzemní vody 

v rajonu.  

 

Obr. 5-5. Linie hydrogeologického řezu 

 

Obr. 5-6. Hydrogeologický koncepční model infiltrace, proudění a odvodnění HGR 4420 
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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.  

HGR 4420 je součástí hydraulického modelu (Tab. 5-5), který dále zahrnuje HGR 4410, 4430 a 4710. 

V hydraulickém modelu bude HGR 4420 reprezentován první modelovou vrstvou. 

 

Tab. 5-5. Generalizace koncepčního hydrogeologického modelu pro potřeby hydraulického modelu 

Model. 

vrstva 

Litologie/ 

geologie 

Hydro-

geologie 
Báze Charakteristika 

1 

Pískovce 

březenského 

souvrství a 

svrchní 

rozpukaná zóna 

slínovců 

teplického 

souvrství 

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. 
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Model. 

vrstva 

Litologie/ 

geologie 

Hydro-

geologie 
Báze Charakteristika 

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; 

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). 

 

Tab. 5-6. Vrty doporučené k monitoringu 

Vrt Signální úroveň HPV 

VP0631 Karlovice (D) 249.42 m n. m. (podle HPV ze 11.8.2004) 

VP0630 Karlovice (D) 254.22 m n. m. (podle HPV ze 11.8.2004) 

VP7537 Hrubá Skála (D) 306.32 m n. m. (podle HPV ze 16.7.2010) 

VP0643 Žďár u Mnichova Hradiště (D) 234.22 m n. m. (podle HPV ze 22.9.2004) 

VP0659 Osek u Sobotky (D) 253.14 m n. m. (podle HPV ze 15.9.2004) 

 

Dále se doporučuje sledovat všechny vrty na lokalitě Sklopísek Střeleč dle rozhodnutí k nakládání 

s podzemními důlními vodami. 
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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 

HGR 4420 je pokryt povodími levostranných přítoků Jizery. Povodí Žehrovky po profil Březina 

(0929) je dlouhodobě pozorované vodoměrnou stanicí 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 

SEP – označení povodí, pro která byla provedena separace základního odtoku. 

 

V rámci úkolu byla zřízena následující pozorování: 

 B-3 (4420) Kněžmostka (Kněžmost) 

Instalovaná stanice má za úkol sbírat data z jihozápadní části rajonu (povodí Kněžmostky), který 

není pokryt ani výpočtovým mezipovodím, ani existujícími stanicemi ČHMÚ. Ty dostatečně 

monitorují povodí Libuňky a Žehrovky v severní a centrální části rajonu. 

 

ID  DBC ANALOG P [mm] Qa [m3/s] 
NV [m 

n. m.] 

A 

[km2] 

IA 

[km2] 
KALIB 

4420p0929 

povodí 

Žehrovka 

(Březina) 

0929  700.29 0.458 319.45 90.16 58.04 
1973-

2010 

HGR HGR - TRANS 703.92 - 321.75 152.18 152.18 NE 
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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 nebyly opraveny o užívání vod, povodí Úštěckého potoka nebylo zatíženo 

užíváním. 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. 

  
% (1981-

2010) 

% (2001-

2010) 

tis. m3/měsíc 

(1981-2010) 

tis. m3/měsíc 

(2001-2010) 

mm/rok 

(1981-2010) 

mm/rok 

(2001-2010) 

POD HGR NaN NaN 54.18 97.68 4.27 7.70 

POD 

povodí 

Žehrovka 

(Březina) 

1.05 1.5 4.74 6.52 0.63 0.87 

POV 

povodí 

Žehrovka 

(Březina) 

2.14 NaN 9.06 NaN 1.21 NaN 

VYP 

povodí 

Žehrovka 

(Březina) 

6.95 3.3 30.98 13.89 4.12 1.85 

POV: povrchový odběr; POD: podzemní odběr; VYP: vypouštění; NaN: žádné evidované užívání. 
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POSTUP A VÝSLEDKY STANOVENÍ PODZEMNÍHO ODTOKU A DOTACE PODZEMNÍCH VOD 

V případě hydrogeologických rajonů s menším počtem pozorovaných dat, což je případ HGR 4420, 

bylo nutno volit tento postup: 

 Pro všechna dílčí povodí a pro celý rajon byly vypočteny řady průměrných srážek 

a průměrných teplot v období 1981-2010. 

 Pro povodí s měsíčním pozorováním byl kalibrován model BILAN, s využitím pozorovaného 

odtoku. 

 Hydrologická bilance pro rajon byla modelována pomocí meteorologických dat pro rajon. 

Výsledky pro rajon dle této metodiky jsou dále označovány HGR_TRANS. 

V následujících grafech (Obr. 6-2 až Obr. 6-10) 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 jsou 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, to je ze všech měsíců období 

1981–2010 a 2001–2010. 

 

Obr. 6-2. Pozorovaný a modelovaný odtok [mm/měsíc]. 
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Obr. 6-3. HGR. Základní odtok [mm/měsíc].  

 

Obr. 6-4. Povodí Žehrovka (Březina). Základní odtok [mm/měsíc].  

 

Obr. 6-5. HGR. Modelovaná dotace podzemních vod [mm/měsíc]. 
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Obr. 6-6. Povodí Žehrovka (Březina). Modelovaná dotace podzemních vod [mm/měsíc]. 

 

 

Obr. 6-7. Pravděpodobnostní pole – základní odtok [mm/měsíc]. Plné plochy odpovídají období 1981-2010, čáry 

období 2001-2010. 
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Obr. 6-8. Pravděpodobnostní pole – dotace podzemní vody. Plné plochy odpovídají období 1981-2010, čáry 

období 2001-2010. 

 

Obr. 6-9. Čára překročení měsíčního základního odtoku [mm/měsíc]. 
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Obr. 6-10. Čára překročení měsíční dotace podzemní vody [mm/měsíc]. 

SOUHRNNÉ CHARAKTERISTIKY HYDROLOGICKÉ BILANCE 

Podle hydrologického modelování na území HGR 4420 činí za období 1981 až 2010 specifická dotace 

podzemních vod 3,75 l/s/km
2
, celková dotace je pak 118,21 mm/rok. 

Souhrnné charakteristiky hydrologické bilance za jednotlivá modelovaná mezipovodí a celý 

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

Území rajonu se skládá téměř přesně z poloviny z povodí Liběchovky a z druhé poloviny povodí 

Pšovky, pro kterou zpracovatel neměl k dispozici průtoková data. Na základě plošného zastoupení 

a totožném meteorologickém charakteru obou povodí na území rajonu lze předpokládat, že na celkové 

dotaci podzemních vod v rajonu se obě povodí podílejí stejnou měrou. 

Vypočtená specifická dotace podzemních vod pro rajon vyšla 3,75 l/s/km
2
. Na nově zřízené 

vodoměrné stanici Kněžmostka (Kněžmost) byla v rámci aktivity 4 stanovena dotace podzemních vod 

2,97 l/s/km
2
. Výsledná hodnota základního odtoku potvrdila předpoklad o nižším základním odtoku 

v jihozápadní části rajonu (kde doposud chyběla data) oproti zbývající části rajonu v povodí Žehrovky 

a Libuňky (vlivem nižší nadmořské výšky a nižších srážkových úhrnů). 

 

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

 P [mm] R [mm] RM [mm] 
P - R 

[mm] 
ET [mm] RC [mm] 

RC 

[l/s/km2] 

povodí Žehrovka (Březina) 700.26 156.04 182.25 544.22 516.48 116.03 3.68 

HGR 703.89 NA 185.54 518.35 516.8 118.21 3.75 

 



Rebilance zásob podzemních vod                                                         ID EIS 10051606-SFŽP 

79 

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

 P [mm] R [mm] RM [mm] 
P - R 

[mm] 
ET [mm] RC [mm] 

RC 

[l/s/km2] 

povodí Žehrovka (Březina) 722.46 147.51 182.27 574.96 525.23 121.63 3.85 

HGR 726.16 NA 185.59 540.57 525.58 123.77 3.92 

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) 

NA  nejsou data 

 

POSOUZENÍ VÝVOJE PRŮMĚRNÝCH VELIČIN HYDROLOGICKÉ BILANCE 

Na Obr. 6-11 až Obr. 6-16 jsou znázorněny průběhy ročních řad základních veličin hydrologické 

bilance za období 1961–2010 v jednotlivých dílčích povodích a částech rajonu. Posuzovány byly 

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

V tabulkách Tab. 6-5 až Tab. 6-8 jsou porovnané průměry srážek, teploty vzduchu, odtoku, aktuální 

evapotranspirace, dotace zásob podzemních vod a základního odtoku za období 1981-2010 s průměry 

za období 2001-2010 a 1961-1980 pomocí poměrů hodnot (u teplot vzduchu rozdílů hodnot). Hladina 

významnosti testů byla zvolena 0,05. Nebyl indikován statisticky významný trend v časových řadách 

srážkových úhrnů. Byl indikován statisticky významný trend teploty s gradientem 0,03°C za rok 

s počátkem v roce 1963. Vývoj srážek a teploty je uveden i v kapitole 4.2. 

 

 

Obr. 6-11 Vývoj průměrných ročních srážek. 
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Obr. 6-12 Vývoj průměrné roční teploty. 

 

Obr. 6-13 Vývoj aktuální evapotranspirace (odhad z modelu BILAN). 

 

Obr. 6-14 Vývoj průměrného ročního odtoku (odhad z modelu BILAN). 
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Obr. 6-15 Vývoj průměrné roční dotace zásob podzemní vody (odhad z modelu BILAN). 

 

Obr. 6-16 Vývoj průměrného ročního základního odtoku (odhad z modelu BILAN). 

 

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

 1961-1980 1981-2010 2001-2010 

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

HGR 161.90 185.54 1.15 185.59 1 

povodí Žehrovka (Březina) 159.21 182.25 1.14 182.27 1 

 

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

 1961-1980 1981-2010 2001-2010 

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

HGR 500.41 516.80 1.03 525.58 1.02 

povodí Žehrovka (Březina) 500.32 516.48 1.03 525.23 1.02 

 

Tab. 6-7. Vývoj dotace zásob podzemní vody (odhad z modelu BILAN). 
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 1961-1980 1981-2010 2001-2010 

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

HGR 104.08 118.21 1.14 123.77 1.05 

povodí Žehrovka (Březina) 102.14 116.03 1.14 121.63 1.05 

 

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

 1961-1980 1981-2010 2001-2010 

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

HGR 100.43 117.76 1.17 117.16 0.99 

povodí Žehrovka (Březina) 98.58 115.57 1.17 115.07 1.00 

 

6.1.2. POSOUZENÍ MOŽNÝCH DOPADŮ ZMĚN KLIMATU 

Posouzení možných dopadů klimatické změny bylo provedeno na základě simulací 15 regionálních 

klimatických modelů pro časové horizonty 2025 (2011-2040), 2055 (2041-2070) a 2085 (2071- 2100). 

Vzhledem k dostupným datům jsou uvažovány změny oproti období 1961-1990, které je standardně 

uvažováno pro referenční klima ve studiích dopadů změn klimatu. 

Uvažované změny srážek i teploty udává Obr. 6-17. Pro srážky předpokládají klimatické modely 

pokles v letních měsících (dle časového horizontu 5-25 %), po zbytek roku spíše růst. Teplota roste 

pro všechny tři časové horizonty po celý rok, v průměru cca o 1,5; 2,2 a 3,5 °C. 

Dopady uvedených změn meteorologických veličin na základní odtok, dotaci podzemních vod 

a celkový odtok ukazuje Obr. 6-18. Z hlediska možných využití podzemních vod je podstatné, že 

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

zmenšuje. 

 

 

Obr. 6-17. Měsíční změny srážek (poměr) a teploty (rozdíl) dle RCM simulací pro jednotlivé měsíce. Krabicové 

grafy indikují 5%, 25%, 50%, 75% a 95% kvantil rozdělení měsíčních změn v souboru klimatických modelů. 
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Obr. 6-18. 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. 

Většina plochy rajonu je dostatečně pokryta stanicemi ČHMÚ, jejich doplnění proto nenavrhujeme. 

 

6.2. HYDRAULICKÝ MODEL PROUDĚNÍ PODZEMNÍ VODY 

Hydraulický model proudění podzemní vody pro oblast hydrogeologického rajonu 4420 Jizerský 

coniac součástí modelového regionu 11, který zahrnuje hlubinný rajon 4710 (kolektor A - cenoman,  

perucko-korycanské souvrství), základní rajony 4410 a 4430 (kolektor C v sedimentech středního 

turonu – jizerské souvrství) a zájmový svrchní rajon 4420 (kolektor D v sedimentech svrchního 

turonu a coniacu – teplické a březenské souvrství). 

 

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. 
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3. Stacionární simulace proudění při odběrech podzemní vody – rekalibrace modelu na základě 

výsledků realizovaných průzkumů a dalších hodnocení. Na základě výsledků stacionárního 

a transientního modelu a analýzy aktuálních odběrů podzemní vody je navržena optimalizace 

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

proudění podzemní vody. 

 

 

Obr. 6-19. Modelový region 11 

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. 

6-19). 

 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 obrázku 6-20. 

 První modelová vrstva (od shora, viz Obr. 6-20) nepokrývá celou plochu modelové oblasti, 

reprezentuje kolektor coniacu (kolektor D) v rozsahu předpokládaného výskytu kolektorských 

hornin tohoto stáří, jehož součástí je HGR 4420. 
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 Druhá modelová vrstva nepokrývá celou rozlohu modelového území, ale pouze tu část území, 

kde se vyskytuje kolektor D nebo kde je v hydrogeologickém 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 

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 hydrogeologické. rajony 4410, 4430 a 4521 a části 

hydrogeologických 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 

hydrogeologického rajonu 4710 tak podél severozápadní hranice oblasti zasahuje okrajově 

i do bazálního hydrogeologického rajonu 4720. 

V horizontální rovině je modelové území diskretizováno pomocí pravidelné čtvercové sítě s velikostí 

strany 100 m. Okraje výpočetní sítě jsou orientovány rovnoběžně s osami Křovákova souřadného 

systému (levý dolní okraj modelu [Xkr, Ykr] = [-738 000, -1 041 000]). Každá modelová vrstva je 

rozdělena na 640 řádek a 680 sloupců. 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 4420 je v modelu reprezentován 15 219 buňkami 

1. modelové vrstvy 
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Obr. 6-20. Schéma vertikální diskretizace modelu. 

 

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 HGR 4420 se jedná o efektivní srážkovou 

infiltraci (dotace z atmosférických srážek přes nesaturovanou zónu na hladinu podzemní vody). 

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 4420 je 

drenáž zprostředkována Libuňkou, Žehrovkou a Klenici a jejich drobnými přítoky, 

 pramenů (v HGR 4420 ČHMÚ monitorovaný pramen Nad vysokým kolem), 

 jímacích objektů (v roce 2010 bylo v databázi ISVS evidováno v ploše HGR 4420 22 odběrů 

podzemní vody). 

Ve stacionárním modelovém řešení v rajonu 4420 je infiltrace zadána pomocí 6 zón s hodnotami 

v rozsahu 1,9.10
-9

 m/s až 7,7.10
-9

 m/s. Pro svrchní rajon je modelem odladěná hodnota 578 l/s, tedy 

specifikum 3,8 l/s/ km
2
. Tato hodnota dobře koresponduje s hodnotou stanovenou hydrolologickým 

modelem (3,7 l/s/km
2
). 

 

HYDRAULICKÉ PARAMETRY 

Hydraulické odporové a kapacitní parametry horninového prostředí byly pro modelový region 11 

a HGR 4420 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. Rozložení 

modelových zón horizontální hydraulické vodivosti pro HGR 4420 je dokumentováno na Obr. 6-21. 

Koeficienty hydraulické vodivosti se pohybují v řádech x
-8

 až x
-4

 m/s, přičemž v oblastech spíše 
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drenážního charakteru kolem toků se pohybují v řádech x
-6

 až x
-4

 m/s, v řádech x
-8

 až x
-6

 m/s se 

pohybují v oblastech rozvodnic (kde lze předpokládat oddělení jednotlivých dílčích výskytů 

kolektorských sedimentů coniacu a v oblasti východní hranice rajonu. Modelová vertikální 

hydraulická vodivost se v prostoru rajonu 4420 pohybuje v rozmezí x
-6

 až x
-10

 m/s a obvykle je o jeden 

až dva řády nižší než vodivost horizontální. 

Modelové hodnoty storativity byly stanoveny na 2,5 až 30 %, přičemž nejvyšší hodnota byla odladěna 

v prostoru těžby písků v oblasti Střelče a kolem toků Libuňky a Žehrovky, nejnižší pak v jižní části 

rajonu. Obvyklá hodnota zadaná na většině území rajonu je 10%. 
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Obr. 6-21. Modelová distribuce horizontální hydraulické vodivosti. 
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6.2.2. MODELOVÉ PRŮBĚHY HLADIN A SMĚRY PROUDĚNÍ PODZEMNÍ VODY 

Koncepce stacionárních simulací je založena na předpokladu, že simulovány jsou ustálené úrovně 

hladiny podzemní vody při průměrné infiltraci, při odpovídajících průměrných odběrech a při obvyklé 

drenáži podzemní vody do říční sítě. Stacionární model byl realizován ve dvou základních variantách: 

 varianta neovlivněného proudění bez odběrů podzemní vody, 

 varianta při odběrech podzemní vody na úrovni roků 2009 a 2010. 

Kromě 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 podzemní vody v zájmové lokalitě a jeho ovlivnění odběry 

(simulace alternativ vodohospodářského využití struktury). 

Základní varianta transientního modelu byla zpracována v měsíčním časovém kroku pro období 

hydrologických let 2001 - 2010. 

 

SIMULACE PROUDĚNÍ PODZEMNÍ VODY – REŽIM NEOVLIVNĚNÝ ODBĚRY  

Izolinie hladiny podzemní vody pro variantu bez odběrů jsou zobrazeny v Obr. 6-22. Hlavní 

drenáž v rajonu 4420 zprostředkovávají toky Libuňky a Žehrovky. Jejich povodí, protažená generelně 

od jihovýchodu k severozápadu, spolu s povodím Klenice a Kněžmostky v jižní části území dělí 

kolektor rajonu 4420 na tři částečně autonomní části. Vzhledem k tomu, že se jedná o svrchní 

kolektor, překrytý pouze lokálně kvartérními uloženinami, je proudění vody v tomto kolektoru 

převážně lokálního charakteru od oblasti infiltrace směrem k nejbližší drenážní bázi. Menší část 

podzemní vody infiltruje přes podložní nedokonalý izolátor (izolátor C/D) do podložního kolektoru C 

definovaného jako HGR 4430. Vypočtená základní bilance podzemní vody v rajonu je 

dokumentována v Tab. 6-9. 

 

Tab. 6-9. Modelová bilance podzemní vody - varianta bez odběrů 

 přítok do rajonu odtok z rajonu 

 (l/s) (l/s) 

infiltrace 578.0 - 

povrchové toky 0.0 428.4 

horizontální přetok přes 

hranici 
90.3 62.0 

přetok z/do nadloží - - 

přetok z/do podloží 

(izolátor C/D) 
43.8 221.7 

odběr 0.0 0.0 

suma 712.1 712.1 
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Obr. 6-22. Modelová hladina podzemní vody – ideová varianta neovlivněného stavu. 
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SIMULACE SOUČASNÉHO REŽIMU PROUDĚNÍ PODZEMNÍ VODY  

Izolinie hladiny podzemní vody při simulovaných odběrech obsahuje Obr. 6-23. Vykresleny jsou 

rovněž izolinie snížení hladiny v důsledku simulovaných odběrů. Simulován byl průměrný odběr 

v roce 2010 na úrovni cca 91 l/s. Velikosti odběrů zadané do této varianty simulace jsou 

dokumentovány v Tab. 6-10, jejich poloha je pak zakreslena na Obr. 6-21. 

Dominantním odběrem podzemní vody v oblasti je čerpání důlní vody Sklopísek – Střeleč, který 

představuje cca 75% všech odběrů z rajonu. Tento odběr přirozeně způsobuje v zájmovém rajonu 

nejrozsáhlejší a největší pokles hladiny s bodovým maximem až 12 m. Jedná se ovšem o odběr důlní 

vody, která je čerpána z jímky nebo několika jímek lomové jámy a reálná hloubka deprese je tak dána 

úrovní dna těžby. Informace o podrobnější situaci čerpání důlní vody nebyly pro potřeby modelování 

v rámci projektu Rebilance k dispozici. Snížení hladiny v maximech v řádu prvních metrů byly 

modelem vypočteny i v okolí některých dalších, výrazně nižších, odběrů hlavně v okrajových partiích 

s nižší odladěnou hydraulickou vodivostí. Vlivem odběrů je snížena drenáž podzemní vody do 

povrchových toků o cca 90 l/s. Základní bilance podzemní vody vypočtená pro tuto variantu je 

dokumentována v Tab. 6-11. 

 

Tab. 6-10 Odběry podzemní vody (l/s) zadané do stacionární simulace – rok 2010 

ID (Obr. 6-21) Odběr - název X Y Odběr 2010 (l/s) 

1 Sklopísek Střeleč - důlní vody -678620.0 -1005810.0 68.2 

2 VOS Jičín-Sobotka, Střehom -686900.0 -1007000.0 6.1 

3 Město Dolní Bousov - Střehom -687023.8 -1006995.2 4.4 

4 Obec Kněžmost - Suhrovice, vrt -690850.0 -1005220.0 2.6 

5 VOS Jičín-Střeleč vrt ST1, ST2 -678649.0 -1007208.0 1.9 

6 Obec Hrubá Skála, Jeseník -681258.0 -1000143.0 1.2 

7 VOS Jičín-Sobotka, Rašovec -687390.0 -1006620.0 0.8 

8 Obec Branžež -690250.0 -1002260.0 0.8 

9 VĚMA Štěpánovice -678677.0 -999944.0 0.7 

10 SčVK Teplice - Vyskeř -684520.0 -1001250.0 0.6 

11 Vodovod Mírová - Sek.Loučky (Pod silnicí, Bezedná) -679549.6 -996454.3 0.5 

12 Obec Karlovice - Sedmihorky, pramen Alois -681664.0 -999018.0 0.5 

13 Obec Mladějov -680559.0 -1006195.0 0.4 

14 Vodovod Mírová - Bělá u Turnova (Tisovka) -681187.6 -994382.3 0.4 

15 VaK Ml.Boleslav-Boseň -692881.8 -1002380.2 0.3 

16 SčVK Teplice - Troskovice studna Dola -680390.0 -1005380.0 0.3 

17 Sklopísek Střeleč - vrt (pitná voda) -678925.8 -1005240.0 0.3 

18 Obec Kněžmost - Srbsko -688500.0 -1003100.0 0.2 

19 VaK Ml.Boleslav-Mužský -692417.2 -1001225.0 0.2 

20 SčVK Teplice - Borek Hrudka -680180.0 -1001900.0 0.2 

21 Hotel Lázně Sedmihorky a penzion Podháj - zářez -682120.0 -998849.0 0.2 

22 Obec Hrubá Skála - Krčkovice, Údolí Čertoryje -682874.0 -1001816.0 0.1 
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Obr. 6-23. Modelová hladina podzemní vody při aktuálních odběrech (91 l/s). 
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Tab. 6-11. Modelová bilance podzemní vody - varianta odběrů na úrovni roků 2009 - 2010 

 přítok do modelu odtok z modelu 

 (l/s) (l/s) 

infiltrace 578.0 - 

povrchové toky 0.0 339.5 

horizontální přetok přes hranici 93.0 58.1 

přetok z/do nadloží - - 

přetok z/do podloží (izolátor 

C/D) 
42.0 224.5 

odběr 0.0 90.9 

suma 713.0 713.0 

 

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 má vliv především: 

 velikost aktuální infiltrace, 

 velikost kapacitních parametrů kolektoru, 

 hloubka a poloha jímacího objektu. 

Vývoj největších odběrů podzemní vody v rajonu 4523 v simulovaném období je dokumentován na 

Obr. 6-24. Z trendové čáry je patrný pozvolný pokles velikosti odběrů v rajonu. 

 

 

Obr. 6-24 Vývoj ročních odběrů v období hydrologických let 2001-2010 

 

V ploše hydrogeologickém rajonu 4420 (v údolí Libuňky) jsou lokalizovány pouze dva mělké (do 

9 m) monitorovací vrty ČHMÚ, jejichž měřené údaje byly k dispozici pro ladění transientního modelu. 

Měřené a modelové hladiny podzemní vody ve vrtu 630 jsou porovnány na obrázku 6-25, porovnání 

hladin ve vrtu 631 je uvedeno na Obr. 6-26. Perforovaný úsek protíná 2. až 4. modelovou vrstvu. 

Měřená hladina ve vrtu vykazuje nízkou rozkolísanost s dobře patrným režimním chodem. 

Z porovnání modelové a měřené hladiny podzemní vody je zřejmé, že bylo dosaženo dobré shody 



Rebilance zásob podzemních vod                                                         ID EIS 10051606-SFŽP 

94 

v úrovních i v trendu vývoje hladiny podzemní vody. Z grafu je rovněž patrné, že reakce měřené 

hladiny ve vrtu na extrémní srážky v období srpna 2002 je mírně rychlejší a výrazně větší než reakce 

modelových hladin. 

 

 

Obr. 6-25 Porovnání měřené a modelové hladiny podzemní vody (transientní simulace) ve vrtu 630 

 

 

Obr. 6-26 Porovnání měřené a modelové hladiny podzemní vody ve vrtu 631 

 

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. 6-27. 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. 
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Obr. 6-27 Odladěná modelová velikost srážkové infiltrace pro hydrogeologický rajon 4420 

 

Na režimně měřených hladinách a 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 obrázku 6-28, průměrná měsíční drenáž v Obr. 6-29. Odběr je zadán po celou dobu simulace 

konstantní na úrovni cca 91 l/s. 

 

 

Obr. 6-28. Doplňování přírodních zdrojů v průměrném hydrologickém roce 
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Obr. 6-29. Drenáž do povrchových toků a rybníků v průměrném hydrologickém roce 

 

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 varianty odběrů. Prezentovány jsou 3 modelové varianty, které umožňují posoudit ovlivnění 

režimu proudění ve struktuře při zvýšení nebo snížení odběrů oproti kalibrovanému stavu 

odpovídajícímu roku 2010. Prezentovány jsou 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 4420 102 l/s, 

 varianta plošného navýšení odběru – navýšení všech odběrů o 15%, celkem z modelové 

oblasti 2120 l/s, z rajonu 4420 105 l/s, 

 varianta plošného snížení odběrů - snížení všech odběrů o 15%, celkem z modelové oblasti 

1677 l/s, z rajonu 4420 77 l/s 

V Tab. 6-12 je uvedena základní bilance pro tyto varianty. Varianta blízké perspektivy představuje 

zvýšení odběrů o cca 12%, varianta zvýšených resp. snížení odběrů představuje změnu (navýšení či 

snížení) odběrů o cca 15%. 
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Tab. 6-12. Základní bilance variant modelů pro hospodářské využití území 

varianta modelu blízká perspektiva 
plošné zvýšení odběru o 

15% 

plošné snížení odběru o 

15% 

 
přítok do 

rajonu 

odtok z 

rajonu 

přítok do 

rajonu 

odtok z 

rajonu 

přítok do 

rajonu 

odtok z 

rajonu 

 l/s l/s l/s l/s l/s l/s 

infiltrace 578.0 - 578.0 - 578.0 - 

povrchové toky 0.0 330.9 0.0 327.8 0.0 352.0 

horizontální přetok přes hranici 94.0 57.3 94.1 57.0 92.3 59.0 

přetok z/do podloží (izolátor C/D) 42.1 224.2 42.0 224.7 42.1 224.1 

odběr 0.0 101.7 0.0 104.6 0.0 77.3 

suma 714.1 714.1 714.1 714.1 712.4 712.4 

 

Modelové navýšení odběrů způsobuje mírný pokles celkové přirozené drenáž do povrchových toků. 

Infiltrace z kolektoru coniacu směrem do podloží ani výměna s vodohospodářsky nevýznamnými 

horninami coniacu v okolí vymezeného rajonu 4420 se v rámci prezentovaných změn odběrů příliš 

nemění. V Tab. 6-13 jsou uvedeny velikosti odběrů při jednotlivých variantách pro tři významné 

registrované odběry – pro odběry Sklopísek Střeleč – důlní vody, VOS Jičín-Sobotka, Střehom 

a Město Dolní Nouzov – Střehom. 

 

Tab. 6-13 Varianty velikosti modelového čerpání pro tři významné odběry 

varianta modelu odběr 2010 blízká perspektiva plošné navýšení plošné snížení 

odběr - skupina odběr (l/s) 

Sklopísek Střeleč - důlní vody 68.2 75.3 78.4 58.0 

VOS Jičín-Sobotka, Střehom 6.1 7.0 7.0 5.2 

Město Dolní Bousov - Střehom 4.4 4.8 5.0 3.7 

 

V jednotlivých modelových variantách odběrů byly sledovány velikost a rozsah snížení (zvýšení) 

hladiny oproti modelové variantě odběrů na úrovni roku 2010. Nejvýznamnější snížení/zvýšení 

hladiny podzemní vody je generováno v oblasti východní části rajonu 4420 v prostoru a okolí jímání 

důlní vody Sklopísek Střeleč. Maximální velikost změny hladiny dosahuje v této oblasti: 

 snížení až cca 2 m pro variantu blízké perspektivy, 

 snížení do 3 m pro variantu plošného navýšení odběrů, 

 zvýšení o cca 2,2 m pro variantu plošného snížení odběrů. 

Vypočtení reálného snížení (dosah i maximálního velikost) pro odběr důlní vody ale není 

v regionálním modelu možné. Pro výpočet méně orientačních hodnot by bylo třeba použít model 

lokálnějšího zaměření se zohledněním podrobnějších informací o režimu hladiny podzemní vody 

a s detailnějšími informacemi o rozsahu a vlastnostech tělesa těžených pískovců. Ostatní odběry, které 

dosahují výrazně nižších vydatností, způsobují při výše uvedených variantách významnější změnu 

hladiny pouze v jejich bezprostředním okolí. 

Změny v úrovni hladiny v připovrchové vrstvě byly sledovány rovněž v prostoru prioritních MZCHÚ 

PR Údolí Plakánek a PR Podtrosecké údolí vybraných AOPK ČR jako MZCHÚ s úzkou vazbou na 

podzemní vodu. V obou oblastech MZCHÚ je modelové snížení v obou variantách navýšení odběrů 

vypočteno na většině plochy těchto oblastí v řádech prvních jednotek až desítek centimetrů, v prostoru 
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severního okraje PR Podtrosecká údolí na rozvodnici mezi Povodím Žehrovky a Libuňky může 

i mírné navýšení odběrů způsobit lokálně významnější pokles hladiny. Rozsáhlý regionální model, 

který nezohledňuje konkrétní charakter nenasycené a připovrchové zóny v oblasti s lokálně 

specifickou geologickou, tektonickou, pedologickou a hydrogeologickou stavbou, ale není příliš 

vhodným nástrojem pro detailní hodnocení možného vlivu odběrů na konkrétní lokalitu - k uvedeným 

výsledkům je tak třeba přistupovat se zohledněním těchto limitů regionálního řešení. 

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 hydrogeologického rajonu 4420. 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 hydrogeologický rajon 4420 na úrovni cca 670 l/s 

(srážková infiltrace 578 l/s a přítok přes hranici ze zázemí rajonu cca 93 l/s), představuje celkový 

odběr v prezentované variantě plošného navýšení cca 16% těchto zdrojů. Toto číslo nezohledňuje 

lokální situaci ani lokální vodohospodářské potřeby v jednotlivých jímacích územích v prostoru rajonu 

a posuzují rajon pouze 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. 

 



Rebilance zásob podzemních vod                                                         ID EIS 10051606-SFŽP 

99 

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. (zákon o vodovodech a kanalizacích). Kategorie upravitelnosti jsou uvedeny v tabulce 

7-1, hodnoceny byly všechny složky dle vyhlášky č. 120/2011 Sb. 

V každém rajonu (regionu, oblasti) byly zkonstruovány účelové mapy pro každý jednotlivý 

významnější kolektor samostatně, plus pro přípovrchovou zónu. 

 

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 rajonech základní vrstvy došlo k vyřazení vrtů s hloubkou menší než 10 m pro hodnocení 

jednotlivých kolektorů; tyto mělké vrty byly zařazeny do samostatně hodnocené skupiny připovrchové 

zóny (viz níže).  

Údaje z pramenů byly zahrnuty vždy do konstrukce připovrchové zóny, a většinou zároveň do 

konstrukce map jednotlivých kolektorů - s výjimkou těch pramenů, které byly zařazeny do izolátoru či 

neznázorňovaného kolektoru. 

Pro konstrukci účelových map charakterizujících připovrchovou zónu (PPZ) byly použity analýzy 

podzemních vod z vrtů s hloubkou do 30 m a z pramenů bez ohledu na litologické rozdíly a kolektory. 

Do připovrchové zóny byly zařazeny i vrty s hloubkou menší než 10 m, které byly vyřazeny 
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z hodnocení jednotlivých kolektorů. Smyslem bylo vytvořit připovrchovou zónu celého rajonu, nikoli 

pouze bilancovaného kolektoru.  

Z hodnocení upravitelnosti podzemních vod v bilancovaných rajonech byly vyřazeny všechny analýzy 

starší roku 1960.  

Analýzy podzemních vod z indikačních, monitorovacích a sanačních vrtů v oblasti starých 

ekologických zátěží nebyly zahrnuty do celkového hodnocení upravitelnosti podzemních vod. 

Posloužily však pro indikaci lokálního bodového znečištění, uvedeného v mapách připovrchové zóny. 

Znázorněny jsou sanační a indikační vrty obsahující podzemní vody kategorie A3 a vyšší, analýzy 

podzemních vod spadající do kategorie A1 a A2 byly považovány za sanované a následně byly 

použity pro vyhodnocení upravitelnosti. 

Kolektor D v HGR 4420 a okolí patří převážně do kategorie A1, méně se pak vyskytuje kategorie A2 

způsobená zvýšeným obsahem Fe, Mn a nízkým pH.  

Připovrchová zóna odpovídá poměrům kolektoru C. Sanační vrty a kontaminace se na území rajonu 

nevyskytují, monitorovací vrty jsou pouze v okolí lomu Střeleč, monitorují primárně snížení hladiny 

v okolí lomu. Znečištění se zde neobjevuje s výjimkou mírně vyšších hodnot dusičnanů, které ale 

nesouvisí s lomem, ale spíše s okolní zemědělskou krajinou. 
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Obr. 7-1. Upravitelnost podzemní vody kolektoru D 
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Obr. 7-2. Upravitelnost podzemní vody a připovrchové zóny včetně indikace znečištění 
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7.2. VÝVOJ KVALITY PODZEMNÍ VODY 

V rajonu 4420 se nachází jeden vrt a jeden pramen s reprezentativními časovými řadami chemického 

složení vody kolektoru D. Odběry byly prováděny dvakrát ročně od roku 1991. Přehled vrtů je uveden 

v Tab. 7-2 a na Obr. 7-3, grafy koncentrací vybraných prvků na Obr. 7-4).  

 

 

Obr. 7-3. Lokalizace objektů s časovými řadami chemických analýz 

 

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

GDO X Y Z název vrtu ČHMÚ kolektor hloubka lokalizace 

572105 -686733.41 -1005063.62 272.67 ZS-1 VP 7516 D 39.3 Libošovice (Podkost) 

602308 -754894.4 -1001874.4 156.52 Nad vysokým kolem PP 0210 D 0.10 Vyskeř 

 

Chemismus podzemní vody ve vrtu ZS-1 a v prameni PP 0210 je velmi podobný. Oba se nacházejí 

v zalesněných údolích. Celková mineralizace se pohybuje okolo 150 mg/l a mírně stoupá. Stoupající 

trend mají i sírany, od 35 mg/l v roce 1991 na přibližně 50 mg/l v roce 2011. Chloridy a dusičnany 

jsou velmi nízké (pod 10 mg/l) a koncentrace se v čase nemění. 
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Obr. 7-4. Časové řady s proloženými regresními přímkami koncentrací Cl, NO3 a SO4 a celkové mineralizace 

(TDS). 
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8. OCHRANA PŘÍRODNÍCH EKOSYSTÉMŮ 

AOPK ČR 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 

Obr. 8-1 ukazuje rozmístění jednotlivých MZCHÚ a EVL v HGR 4420. Seznam maloplošných zvláště 

chráněných území, evropsky významných lokalit, ptačích oblastí je uveden i v Tab. 8-1 a Tab. 8-2. 
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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 4420. 
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Tab. 8-1.Seznam maloplošných zvláště chráněných území (MZCHÚ) v HGR 4420 

KÓD KAT. NÁZEV ROZL ROZL_BIOT PROCENTO Orgán_OP 

918 OP Klokočské skály 61.3864 1.059 1.73 AOPK ČR 

918 PR Klokočské skály 236.5888 0.0923 0.04 AOPK ČR 

919 OP Borecké skály 19.6937 1.0317 5.24 krajský úřad 

919 PP Borecké skály 29.6023 0.2101 0.71 krajský úřad 

337 PR Prachovské skály 262.4401 2.6766 1.02 AOPK ČR 

2268 OP Tachovský vodopád 1.0581 0 0 AOPK ČR 

2268 PP Tachovský vodopád 1.685 0.1314 7.8 AOPK ČR 

1865 OP Meziluží 3.8744 0 0 AOPK ČR 

1865 PP Meziluží 1.4657 0 0 AOPK ČR 

2025 OP Příhrazské skály 101.4621 0.783 0.77 AOPK ČR 

2025 PR Příhrazské skály 519.6946 5.9137 1.14 AOPK ČR 

1932 PP Trosky 3.4685 0 0 AOPK ČR 

1933 PR Apolena 18.4189 0 0 AOPK ČR 

1934 PR Bažantník 13.9517 2.9517 21.16 AOPK ČR 

1935 PR Hruboskalsko 220.4404 0.2815 0.13 AOPK ČR 

5624 PP Podloučky 116.4022 4.7247 4.06 AOPK ČR 

1674 OP Libuňka 27.4997 0.0793 0.29 AOPK ČR 

1674 PP Libuňka 4.4574 0 0 AOPK ČR 

1675 OP Podtrosecká údolí 164.3289 9.699 5.9 AOPK ČR 

1675 PR Podtrosecká údolí 141.8649 84.6911 59.7 AOPK ČR 

1676 OP Údolí Plakánek 53.2409 0.2015 0.38 AOPK ČR 

1676 PR Údolí Plakánek 90.4663 1.3982 1.55 AOPK ČR 

1711 OP Vústra 4.2144 0.3628 8.61 AOPK ČR 

1711 PP Vústra 2.2408 1.4957 66.75 AOPK ČR 

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

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

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

procentuální zastoupení v daném území. 

 

Tab. 8-2. Seznam evropsky významných lokalit (EVL) a ptačích oblastí (PO) v HGR 4420 

KOD SITECODE KAT NAZEV ROZL PO_vodni PO_habitat PO_druh 

2526 CZ0212006 EVL Drhleny 17.091       

2582 CZ0214012 EVL Příhrazské skály 519.309 ano 8310   

2612 CZ0214025 EVL Údolí Plakánek 90.1267 ano 8310   

2860 CZ0513666 EVL Jeskyně Sklepy pod Troskami 0.0398       

2873 CZ0513663 EVL Podhájí - chalupa 0.0215       

2874 CZ0514113 EVL Podtrosecká údolí 518.8955 ano 8310 1061, 1149, 1903 

2876 CZ0510191 EVL Průlom Jizery u Rakous 1062.152 ano 8310   

2914 CZ0523677 EVL Kost 0.9432       

SITECODE – mezinárodní kód EVL či PO používaný v rámci soustavy NATURA 2000  

BIOREG – biogeografická oblast: c = kontinentální, p = panonská 

PO – ptačí oblast  

PO_vodni – uvádí, zda je v dané EVL předmět ochrany vázaný na vodu  

PO_habitat – uvádí, které habitaty jsou předmětem ochrany EVL  

PO_druh – uvádí, které druhy jsou předmětem ochrany EVL či PO  
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8.1. PRIORITNÍ MALOPLOŠNÉ ZVLÁŠTĚ CHRÁNĚNÁ ÚZEMÍ (MZCHÚ) VE 

SPRÁVĚ AOPK ČR S VAZBOU NA PODZEMNÍ VODU 

AOPK ČR spravuje 24 CHKO (včetně PR a PP ležících na jejich území) a dále NPR a NPP mimo 

území národních parků a vojenských újezdů. Z těchto lokalit ležících zároveň v zájmovém území bylo 

po odborném posouzení vybráno 48 lokalit, které byly identifikovány jako prioritní z hlediska jejich 

vazby na podzemní vodu. Lokality jsou členěny dle příslušných chráněných krajinných oblastí, ve 

kterých leží, v abecedním pořádku. NPR a NPP ležící mimo CHKO jsou uvedeny na konci seznamu. 

Všechny lokality s vazbou na podzemní vodu jsou potenciálně ohroženy změnami vodního režimu a je 

nutné je v hydrogeologických modelech zohlednit. Obecně lze konstatovat, že rizikový rozsah změny 

vodního režimu je různý pro jednotlivé biotopy. Komplexní studii, v jakém rozsahu se mají pohybovat 

optimální parametry vodního režimu jednotlivých biotopů, nemá AOPK ČR k dispozici a vznik takové 

studie by byl velmi žádoucí.  

Vybrané prioritní lokality jsou takové, u kterých je známé nebo předpokládané výraznější přímé 

ohrožení vodního režimu antropogenními činnostmi. Na těchto lokalitách by bylo vhodné zpracovat 

detailnější hydrogeologický průzkum resp. je podrobit hlubším hydrogeologickým analýzám 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.  

HGR 4420 obsahuje dvě vybrané lokality, které byly identifikovány jako prioritní s cennými 

ekosystémy z hlediska jejich vazby na podzemní vodu: 

 

PR PODTROSECKÁ ÚDOLÍ  

Popis: Nejrozsáhlejší souvislý komplex mokřadních biotopů v CHKO Český ráj. Dobré životní 

podmínky zde mají olšiny, společenstva vodních makrofyt v rybnících, litorální vegetace kolem nich, 

porosty vysokých ostřic a louky. Ze zvláště chráněných druhů rostlin vázaných na podmáčená 

stanoviště zde roste např. suchopýr štíhlý (Eriophorum gracile), rosnatka okrouhlolistá (Drosera 

rotundifolia), hlízovec Loeselův (Liparis loeselii), ďáblík bahenní (Calla palustris) či vachta trojlistá 

(Menyanthes trifoliata). V pestrém spektru živočichů převládají druhy s vazbou na vodu, významné je 

zastoupení obojživelníků. 

Vodní režim: Největší rybniční oblast, z části napojená na Žehrovku a Libuňku, se ztrátou a zpětným 

navracením vody z lomu Střeleč. Voda je využívána MVE. 

 

PR ÚDOLÍ PLAKÁNEK  

Popis: Kaňonovité údolí tvořené propustnými pískovci podloženými málo propustnými slínovci 

a jílovci. Většina území je zalesněna, vyskytují se zde acidofilní a borové doubravy, acidofilní bučiny, 

reliktní bory a suťové lesy. Vazbu na vodu mají údolní olšiny a mokřadní louky, na kterých se 

vyskytuje např. upolín nejvyšší (Trollius altissimus) a prstnatec májový (Dactylorhiza majalis). 

V centrální části území leží rybník Obora s výskytem obojživelníků. 

Vodní režim: Změny vodního režimu mohou negativně ovlivnit údolní olšiny a zejména mokřadní 

louky. 
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8.2. POPIS JEDNOTLIVÝCH CHRÁNĚNÝCH ÚZEMÍ 

 

KLOKOČSKÉ SKÁLY A PRŮLOM JIZERY U RAKOUS 

 

Obr. 8-2. Kuesta Klokočských skal (Foto: Petr1888, CC BY-SA 3.0). 

 

Předmětem ochrany je mimořádně rozsáhlý souvislý skalní útvar křídového původu a zbytky 

reliktního boru. Tato přírodní rezervace je významnou evropskou lokalitou systému NATURA-2000 

a pokrývá plochu 236,41 ha. Má formu kuesty s členitou asymetrickou linií a její součástí je též skalní 

město Betlémské skály a jeskyně Postojna. Území PR Klokočské skály je součástí schválené evropsky 

významné lokality CZ 0510191 Průlom Jizery u Rakous. 

Nesouměrný hřbet ze svrchnokřídových kvádrových pískovců, vyznačujících se velkou skalní 

členitostí. Zahrnuje dvě na sebe navazující území: na severu Betlémské skály, na jihu a východě 

vlastní Klokočské skály. Zdaleka nápadným útvarem je asi 2 km široká skalní stěna v čele kuesty nad 

obcí Klokočí, z níž je vyčleněno několik samostatných pískovcových věží. Plošinu brázdí skalnaté 

rokle. V jižních okrajích je zahlouben Rotštejnský důl se zříceninou hradu Rotštejn, osou plošinatého 

týlového svahu kuesty prochází Zelený důl s řadou bočních roklí. Ve skalních stěnách vniklo několik 

desítek různě velkých pseudokrasových výklenků a jeskyní - k největším v Českém ráji patří Postojná. 

Zvětráváním a odnosem nestejně odolných poloh pískovců vznikly skalní perforace (např. skalní okna 

a tunely v Betlémských skalách, u Rotštejna) a četné mikroformy (zvlášť žlábkové škrapy, voštiny 

atd.) Ze dvou stran zlomy omezená zřetelně ukloněná kra křídových pískovců vytváří nad klokočským 

zlomem výrazné skalní defilé porušované místy kernými zónami a smykovými trhlinami, na nichž 

dochází i k posunům na vrstevních plochách - zejména u Roštejna a Klokočí. Doprovodným jevem 

jsou svahové pohyby kulis. Místně jsou tyto zóny a trhliny nazývány průchody. Vlastní území skal 

není tektonicky porušeno a jeho členitost je dána jen různým stupněm zvětrání. Zvětrávacími procesy 

vznikly i pseudokrasové jeskyně (Postojná, Husova Kazatelna, Jislova sluj aj.), skalní brány a skalní 

hřiby. Geologicky je kra tvořena křemennými kvádrovými pískovci teplického souvrství. V pískovcích 

je častá štěrčíkovitá příměs, pískovce jsou místy typicky šikmo zvrstvené. Ojediněle se v křídových 

pískovcích nachází makrofauna svrchnoturonského stáří a obrovské stopy po biogenní činnosti 

živočichů. Klokočské skály jsou tvořeny středně až hrubě zrnitými, středně vytříděnými křemennými 

pískovci teplického souvrství. Okolo trosek skalního hradu Rotštejn postaveného koncem 13. století je 
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možno studovat morfologii a poměrně složité zvrstvení křemenných pískovců teplickeho souvrství 

typické pro celý komplex Klokočských skal. Podzemní voda v pórovitých pískovcích byla zdrojem 

pro studnu vyhloubenou u skalního hradu. 

Celkem bylo na území přírodní rezervace Klokočské skály nalezeno 285 druhů vyšších rostlin. 

Vzhledem k velmi rozsáhlé ploše (více než 200 ha) je tento počet malý. Je to způsobeno jednak 

poměrně malou rozrůzněností ekotopů, jednak chudým a suchým geologickým podkladem, neskýtá 

vhodné podmínky pro náročnější druhy rostlin. Nejbohatšími mikrolokalitami jsou zaříznutá hluboká 

inverzní údolí, kde se projevuje jednak pozitivní vliv vodotečí na vlhkost a úrodnost půdy, která 

umožňuje výskyt bohatého spektra vlhkomilných druhů, jednak vliv inverze, umožňující výskyt 

horských druhů v malé nadmořské výšce (Blechnum spirant, Prenanthes purpurea, Lysimachia 

nemorum). Převážná část území rezervace je však floristicky velmi chudá, vyskytuje se zde max. 50 

druhů charakteristických rostlin. 

Z živočichů lze uvést jako zvláště významný druh přástevníka hluchavkovitého (Callimorpha 

dominula) z řádu motýlů (Lepidoptera). Tento motýl se vyskytuje na lokalitě v Zeleném dolu, 

v místech výskytu žebrovice různolisté (Blechum spicant), kde má optimální podmínky díky 

kombinaci vlhkostních a teplotních poměrů v inverzní poloze. Inverzní údolí umožňují i existenci 

chladnomilných a horských druhů brouků. 

(http://lokality.geology.cz, http://natura.cmelak.cz,  

Mikeska M., 2007: Plán péče o přírodní rezervaci Klokočské skály na období 2008 – 2017, Správa CHKO Český 

ráj, Turnov. http://ceskyraj.ochranaprirody.cz) 

 

BORECKÉ SKÁLY 

 

Obr. 8-3. Želva, Borecké skály (Foto: Miloslav Rejha, CC BY-SA 3.0). 

 

Přírodní památka Borecké skály se nachází v těsném sousedství hranic jižní části krajinné oblasti; 

kdyby byla v roce 2003 schválena velkorysejší verze rozšíření, PP by byla již uvnitř CHKO. 

Borecké skály dostaly svůj název od nejbližší vsi, kterou je Borek pod Troskami, ležící při hlavní 

silnici a železniční trati Jičín –Turnov; na severu jsou Štěpánovice, na východě městečko Rovensko 

pod Troskami. Podobně jako nepříliš vzdálená PP Na víně se i Borecké skály dle regionálně 

http://lokality.geology.cz/
http://natura.cmelak.cz/
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geomorfologického členění nacházejí v Libuňské brázdě (součást Jičínské pahorkatiny) a jsou součástí 

klokočsko-rovenské kuesty. Ta určuje i sklon (k jihozápadu) náhorního plató vrchu Bor (361 m n. m.), 

na němž se většina přírodní památky nachází. 

Kuesta Boreckých skal je součástí tzv. rovenské kuesty vymezené rovenským zlomem na SV 

(u Rovenska) a libuňským zlomem na JZ (údolí Libuňky). Kuesta Boreckých skal je asymetrická, 

odpovídá generelnímu sklonu (cca 5-10° k ZJZ) pískovcové vrstvy, která tvoří temeno kuesty. Patu 

kuesty na strmém s. svahu budují měkké vápnité jílovce teplického souvrství. Pískovce jsou křemenné 

různozrnné, ve spodní části přecházejí do jílovito-prachovitých pískovců s častými biogenními 

texturami. V pískovcové vrstvě, mocné cca 30 m, je patrné šikmé zvrstvení různého typu. Stáří 

pískovců i podložních jílovců je turonské (svrchní křída). V pískovcích, zvláště v s. části skal se 

objevují zajímavé železité inkrustace (železivce)ve tvaru trubek a hrudek. Železivce jsou 

pravděpodobně spojené s žilou neovulkanitu, který proráží křídové pískovce ve směru SZ-JV. Žíla 

čedičového vulkanitu nevystupuje na povrch, její průběh byl mapován geomagnetickým profilováním 

terénu.  

Erozními, zvětrávacími a gravitačními svahovými procesy vznikly výrazné povrchové tvary. Nápadná 

je zejména jižní skalní stěna s několika jeskynními výklenky (např. archeologicky významná 

pseudokrasová Ludmilina jeskyně), římsami, dutinami atd. Místy jsou skalní bloky odděleny 

kaňonovitými roklemi. Rovněž v okrajových partiích skal jsou výrazné tvary výběrového zvětrávání 

pískovců (skalní okna, škrapy atd.). Několik samostatných skalních vyvýšenin (suků) pokračuje 

k severu do blízkosti Štěpánovic (např. skalní věž Štěpánka).  

V čele kuesty Boreckých skal, asi 100 m s. od kóty 360 m (Bor) vystupují 13 až 18 m vysoké skalní 

stěny kvádrových pískovců teplického souvrství (pískovce Boreckých skal). Jsou to nažloutlé 

hrubozrnné křemenné pískovce s příměsí velmi hrubých zrn a valounů křemene o velikosti 1–2 cm. 

Směrem do podloží, 2 m u paty skal, přecházejí do žlutých jemně až středně zrnitých jílovito-

prachovitých pískovců s hojnými biogenními texturami typu Ophiomorpha. Ze sedimentárních textur 

jsou přítomny korytovité šikmé zvrstvení (ve svrchní části) a šikmé planární zvrstvení (klinoformy). 

Plochy šikmého zvrstvení upadají pod úhlem 13° – 27° směrem k Z až ZJZ. Podřadně se vyskytuje 

šikmé zvrstvení s úklonem 10° k JZ. V okolí skalního útvaru v podobě želvy probíhá kose k čelu 

kuesty 2,5 m široká brázda azimutu 117° (ZSZ–VJV), která představuje tektonickou zónu (puklinové 

pásmo či zlom) směřující směrem na vulkanické těleso Kozínek v. od Hnanic. Na puklinách této zóny 

a v okolí jsou časté železité inkrustace, které se hojně vyskytují ve spojitosti s intruzemi vulkanitů 

(žíla vulkanitu byla v současnosti magnetometricky indikována na Červeném vrchu, jv. od Boru). 

Těleso pískovců Boreckých skal, mocné kolem 25–30 m, interpretujeme jako samostatné těleso písčité 

delty progradující směrem k Z se zdrojovou oblastí na V. U kóty 360 m (Bor) je Čechova vyhlídka 

směrem k Troskám těsně u okraje skalního srázu, který tvoří jednak ukloněný strukturní svah týlové 

části kuesty a jednak sleduje plochy klinoforem čel delty. 

Živá příroda je v případě této přírodní památky méně významnou složkou, ne však zanedbatelnou. Na 

náhorní plošině roste bor až borová doubrava, na hranách skal je to cenný reliktní bor se zakrslými 

a mnohdy bizarně pokroucenými borovicemi a břízami. Druhově velmi chudý podrost tvoří keříčky 

borůvky, brusinky a vřesu. Na vlhčích severních svazích a v údolí potůčku bor přechází do doubravy 

s hájovou květenou (sasanka hajní, strdivka nící, bika hajní). Na výslunných místech na úpatí 

a temenech skal roste vzácnější rostlina suchých půd – kolenec Morisonův.  

(http://lokality.geology.cz, http://krkonose.krnap.cz) 

 

http://lokality.geology.cz/
http://krkonose.krnap.cz/
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PRACHOVSKÉ SKÁLY 

Předmětem ochrany je ochrana přírodního prostředí skalního města, lesního ekosystému a volně 

žijících rostlin a živočichů. Hlavní předmět ochrany PR – skalní město se zachovalými reliktními bory 

je pod výrazným turistickým tlakem (zejména v letních měsících), když ročně toto území navštíví cca 

400.000 návštěvníků. 

 

Obr. 8-4. Prachovské skály (Foto: Maggie Hammond, CC BY-SA 2.0). 

 

Základním „velkým tvarem“ Prachovských skal je vlastní pískovcová plošina, která je rozdělena 

údolími s hloubkou až 40 metrů na další dílčí plošiny a rozvodní hřbety. Za další „velký tvar“ je 

možné považovat kaňon potoka Buňky, v západní části je pak výrazný kaňon Lahole a další typickou 

soutěskou je Císařská chodba. 

Ze „středních tvarů“ jsou pozoruhodné nálevkovité nebo rýhovité prohlubně v lesích – pseudozávrty. 

Do této skupiny patří například jeskyně (Bratrská modlitebna a Kladivo), skalní brány a okna (Krkavčí 

skály), Na území se nalézá také pestrá mozaika „skalních mikroforem“ – především voštinové 

zvětrávání. Vzácnější škrapy se nacházejí v podobě nerovností na vrcholech některých skal. 

Nadmořská výška PR Prachovské skály se pohybuje v rozpětí od cca 320 do 460 m n. m. 

Vlastní Prachovské skály jsou tvořeny rozsáhlou kuestovitě k jihojihozápadu ukloněnou strukturně 

a tektonicky podmíněnou izolovanou plošinou. Ta je rozčleněna hustou sítí kaňonů a soutěsek na 

skalní město s kulisovitými bloky, věžemi, jehlami a mocnými úpatními suťovými plášti. Prachovské 

skály vznikly souhrnným působením geologických, fyzikálních, chemických a biologických procesů. 

Jejich podloží je tvořeno horninovými komplexy středně turonského stáří. Tektonicky jsou omezeny 

paralelními zlomovými liniemi ve směru SZ-JV – libuňským zlomem na severu a lochovským 

zlomem na jihu. Tyto zlomy doplňují příčné poruchy směru Z-V, které rozdělují Prachovské skály na 

dva bloky. 

Vlastní těleso Prachovských skal je tvořeno jemnozrnnými až hrubozrnnými kaolinickými pískovci 

světlešedé až žlutavé barvy. Některé pískovce mají tzv. štěrčíkové polohy a mají až slepencovitý 

charakter. Vyšší polohy pískovců v lokalitách „Čertova kuchyně“ a „Tři sedla“ obsahují vložky 

pevných tmavohnědých železitých pískovců. Na lokalitě „Brada“ jsou zastoupeny pískovce 

nafialovělé až červenavé s příměsí limonitu.  

Po skončení sedimentace ve svrchní křídě a ústupu moře byly křídové uloženiny v období terciéru 

a kvartéru vystaveny intenzivnímu zvětrávání a erozi. V období neogénu se pak projevila i vulkanická 
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činnost. V oblasti Prachovských skal jsou z vulkanitů zastoupeny převážně bazanity a nefelinity 

olivinického charakteru. Kontaktní dvory mezi pronikajícími vulkanity a křídovými horninami 

představují lokální metamorfózu za vzniku porcelanitů. Charakteristický tvar vulkanických útvarů 

však nebyl zachován díky působení erozivních činitelů – dodnes jsou zachovány pouze v podobě 

přívodních nebo ložních žil. Při oživení starších a vzniku nových zlomových struktur v terciéru 

dochází k rozpadu kdysi souvislé pískovcové plošiny na menší útvary. Rozrůzněnost reliéfu se 

zvýraznila zejména působením povrchové tekoucí vody a klimatických činitelů. 

Nejhodnotnějšími biotopy z hlediska botaniky jsou lokality Javorový důl, Starý Hrádek, pramen 

Žehrovky, Zelená rokle u Zelené věže, prameniště pod Ervínovým hradem, Dračí rokle v Babinci, 

okolí lomu Svinčice. PR Prachovské skály je zařazena jako regionální biocentrum územního systému 

ekologické stability (ÚSES). 

(Plán péče o přírodní rezervaci Prachovské skály na období 2009 – 2018, EKOLES-PROJEKT s.r.o., Správa CHKO Český 

ráj, Turnov, 2008. http://ceskyraj.ochranaprirody.cz) 

 

TACHOVSKÝ VODOPÁD 

 

Obr. 8-5. Tachovský vodopád (Foto: mapy.cz). 

 

PP je na jižním okraji osady Tachov v katastrálním území obce Troskovice. V přírodě blízkých lesních 

porostech charakteru květnatých bučin, údolních olšových jasanin a dubohabřin se nachází sezónní 

vodní tok s kaskádou tvořenou kompaktním pěnovcem a sintrovými povlaky na křemenném pískovci. 

Pěnovcová inkrustace v podobě kaskád je vyvinuta v mírně svažitém údolí vyhloubeném v měkkých 

vápnitých jílovcích březenského souvrství. V místech, kde potok překonává skalní stěnu kvádrových 

pískovců teplického souvrství, se vytvořil asi 7 m vysoký pěnovcový vodopád. Pěnovec (travertin) je 

bělošedý, pórezní a uzavírá v sobě listy stromů, místy i různé předměty komunálního odpadu, což 

svědčí o jeho malém stáří. Pod převisem vodopádu se vytvořil vápnitý stalagmit asi 10 cm vysoký. 

Níže po svahu tvoří travertin opět kaskády v délce asi 30 m, s převýšením 10 m. V okolí prvního 

stupně vodopádu se nachází zachovalé skalní perforace a jeskyně; na druhém stupni najdeme cca 1,5 

metru vysokou a 5 metrů dlouhou skalní bránu. Na styku kvádrových pískovců teplického souvrství 

http://ceskyraj.ochranaprirody.cz/
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a vápnitých jílovců březenského souvrství je v erozním břehu potoka ojediněle odkryta hraniční 

červená poloha jílovitých pískovců, která v širokém okolí nikde jinde není přístupná přímému 

pozorování. Zdrojem vápníku pro tvorbu pěnovce jsou zřejmě vápnité sedimenty březenského 

souvrství a jeho báze, kde je vyvinuta 0,1 m mocná vápnitá poloha, popř. lokální vápnitá příměs 

v kvádrových pískovcích. Svědčit pro to mohou zvláštní morfologické útvary, které se vyskytují na 

stěnách kvádrových pískovců. Jsou to jednak svisle protažené karbonátové konkrece decimetrových 

rozměrů, kulovité vápnité útvary, velikosti tenisového míče, přilepené na stěnách pískovců a vrstvy 

sintrů na puklinách a trhlinách pískovců. Tyto vápnité útvary se v širokém okolí Rovenska pod 

Troskami v kvádrových pískovcích nikde jinde nevyskytují. 

Plošně nejvýznamnějším přírodě blízkým ekosystémem jsou květnaté bučiny, které mají typický 

charakter s reprezentativním bylinným patrem zejména na svahu nad pravým břehem vodního toku. 

Na svahu nad levým břehem vodního toku je podrost bučin velmi chudý, místy zcela chybí v důsledku 

silného zastínění. Porosty jsou víceméně stejnověké cca 60 – 70 let staré a dominantním druhem je zde 

buk lesní doprovázený dalšími dřevinami (javor klen, habr obecný, olše lepkavá, dub zimní, lípa 

srdčitá,…) 

(Plán péče o přírodní památku Tachovský vodopád na období 2014 – 2023, Správa CHKO Český ráj, Turnov, 2013. 

http://ceskyraj.ochranaprirody.cz) 

 

MEZILUŽÍ 

Hlavním předmětem ochrany PP je biotop silně ohroženého vstavače obecného (Orchis morio) v sadu 

a pastvině na příkré stráni. Ten se zde vyskytoval v malopočetné populaci do roku 2002. Přírodní 

památka byla zrušena v roce 2013, důvodem zrušení zvláštní územní ochrany je skutečnost, že pro ni 

zanikl důvod (ve smyslu ust. § 45 odst. 1 zákona). 

Lokalita se nachází ve střední části svahu mladopleistocenního širokého údolí. Na svahovinách 

kvádrových pískovců ze svrchního turonu až coniaku leží chudé, málo mocné illimerizované hnědé 

půdy. Vyvinula se kambizem luvická v asociaci se silně kyselou kambizemí arenickou a s podzolem 

arenickým. 

(Šindlar, M. a kol., 2003: Koncepce ochrany přírody a krajiny Královéhradeckého kraje, Příloha č.1 Maloplošná 

zvláště chráněná území na území Královéhradeckého kraje, http://gis.kr-kralovehradecky.cz) 

 

PŘÍHRAZSKÉ SKÁLY 

 

Obr. 8-6. Příhrazské skály (Foto: Wikimedia Commons). 

 

http://ceskyraj.ochranaprirody.cz/
http://gis.kr-kralovehradecky.cz/
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Hlavním předmětem ochrany PR a EVL je komplex skalních měst s třetihorními neovulkanickými 

tělesy a s přirozenými a polopřirozenými lesními komplexy. Spolu s Hruboskalskem toto území plní 

rozhodující roli v ochraně reprezentativních biotopů v CHKO Český ráj. Na území převažují lesní 

porosty s vysokým podílem přirozených lesních společenstev. 

Příhrazská vrchovina je součástí Vyskeřské vrchoviny. Jejím nejvyšším bodem je obnažený vrchol 

žíly olivínického nefelinitu Mužského (463,4 m n. m.). Jde o tektonickou kru, která je mírně ukloněná 

k JV o asi půl stupně, což vyplývá z porovnání výšek povrchu kvádrových pískovců a úrovní vývěrů 

vody z jejich báze. Nejstaršími tvary Příhrazské vrchoviny jsou strukturní elevace - relikty strukturní 

plošiny. Skalní město Příhrazské skály zahrnuje 178 věží, stojících převážně v okrajích kaňonovitých 

údolí v čele tektonické kry. Čelo je lemováno pruhem sesuvů podle rotačních smykových ploch. 

Největší recentní sesuv proběhl v červnu 1926. Byla jím zničena větší část obce Dneboh a poškozena 

okresní silnice do Olšiny. Důsledkem sesuvů kerného typu je rozevírání puklin v rozsedliny, které 

umožňují tvorbu pseudozávrtů. Těch je zde asi šedesát, mezi nimi i propast s rozsedlinou sahající do 

hloubky 16 m pod dno pseudozávrtu. V kaňonovitých údolích Vlčí důl a Krtola se setkáváme se 

skalními branami, skalními oblouky a jeskyněmi. Hojné jsou žlábkové škrapy a železité inkrustace, 

najdeme i skalní hřiby. Vznikly zde jednak nasycené hnědé půdy (kambizem eutrofní) s rankery 

(typickým a litickým), na pískovcích pak kyselé arenosoly (kambizem arenická s podzolem 

arenickým). Zamokřené polohy zaujímají pseudogleje (typický a glejový) s gleji (typickým 

a organozemním), část chráněného území i organozem glejová. 

(http://www.cesky-raj.cz, http://lokality.geology.cz) 

 

TROSKY  

 

Obr. 8-7. Trosky (Foto: Zdeněk Fiedler, CC BY-SA 3.0). 

 

PP Trosky jsou nejen obecně známou siluetou Českého ráje, ale i chráněnou přírodní památkou. 

Předmětem ochrany jsou zde unikátní sopečné komíny, kterými ve třetihorách vytékala láva na 

povrch. Po rozpadu okolních pískovců se obnažily dva suky z olivinického nefelinitu a Český ráj tak 

získal světovou raritu, která vypovídá o geologickém životě naší planety. Teplé a minerálně bohaté 

prostředí je botanicky cenné. Daří se zde teplomilným vyšším rostlinám. Pro některé z nich je tato 

přírodní památka jediným místem výskytu. 

http://www.cesky-raj.cz/
http://lokality.geology.cz/
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Trosky (488 m n. m.) představují erozní relikt struskového kužele. Selektivní eroze odnesla převážnou 

část pyroklastik a obnažila dvojitou přívodní dráhu (dvě věže) tvořené kompaktním bazanitem. Skalní 

věže, na kterých stojí zbytky středověkého hradu, tvoří bazanit. Bazanit má výraznou sloupcovitou 

odlučnost, přičemž sloupce jsou ve věžích orientovány subhorizontálně. Obě věže představují 

vypreparované přívodní dráhy monogenetických vulkánů. V prostoru mezi oběma věžemi se ještě 

vyskytuje bazanitové subhorizontálně uložené deskovité těleso se subvertikálně orientovanou 

sloupcovou odlučností. Tato partie patrně reprezentuje relikt lávového proudy vylitého z Baby. 

Kompaktní přívodní dráhy jsou místy lemovány relikty pyroklastických uloženin. Jedná se o špatně 

vytříděná hrubě zrnitá pyroklastika s podpůrnou strukturou zrn, která zcela postrádají popelovou 

frakci. Převažují různě velké úlomky vesikulární bazaltické horniny (strusky). Objevují se 

i vřetenovité bomby. Zvrstvení není vyvinuté, ale z textury uloženin je zřejmé, že strusky byly 

ukládány na povrchu v podobě struskového kužele. Zachované uloženiny pak odpovídají facii v těsné 

blízkosti kráteru, kde nedochází k vytřídění a mnohdy chybí i zvrstvení. Stupeň fragmentace i četnost 

vesikulárních fragmentů odpovídají strombolskému typu erupce. Bazanit z Trosek byl datován na 16,5 

Ma. Aktivita započala vytvořením struskového kužele Baba, který byl doprovázen výlevem lávy. 

Následně došlo k posunutí centra aktivity mírně k východu, přičemž vznikl sesterský kužel Panna. 

Přívodní dráha Panny proráží relikt lávového proudu spojeného s kuželem Baby a strusky Panny tuto 

lávu překrývají. Aktivita se pak patrně posunula ještě více k východu, kde stála podle pamětníků do 

čtyřicátých let 20. století výrazná bazanitová skála, jež byla vytěžena. 

 (http://lokality.geology.cz, http://www.hrad-trosky.cz) 

 

APOLENA A JESKYNĚ SKLEPY POD TROSKAMI 

 

Obr. 8-8. Skalní město Apolena (Foto: http://www.pocasicz.cz). 

 

Přírodní rezervace Apolena se nachází půl kilometru východně od obce Troskovice. Hlavní zájem 

ochrany je zde skalní masiv a samostatné věže z měkčího pískovce. Mezi skalami leží i EVL  - 

puklinová jeskyně Sklepy, nejrozsáhlejší v CHKO Český ráj, která je zimovištěm netopýrů. 

Skály jsou tvořeny měkkým pískovcem, který špatně odolává povětrnostním vlivům. Slabá nevýživná 

půda, nedostatek vody a teplotní výkyvy neumožňují druhovou rozmanitost květin Přírodní rezervace 

Apolena v podrostu borových a bukových lesů. Místo je ale vhodným hnízdištěm skalních druhů 

ptáků, jako je poštolka obecná, výr velký, či kavka obecná. V jeskyni Sklepy potom zimuje jedenáct 

druhů netopýrů. Například netopýr černý, vrápenec malý, netopýr vodní, sklepnice obecná. 

http://lokality.geology.cz/
http://www.hrad-trosky.cz/
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Skalní útvary jsou založeny v bělošedých křemenných pískovcích (tzv. hruboskalský pískovec 

teplického souvrství, křída). Pískovce jsou různozrnné (bimodální), mají kaolinický tmel. 

Vrstevnatost, popř. šikmé zvrstvení je zřetelné na stěnách pískovců s vyvinutým mikroreliéfem 

(voštiny, lišty). V pískovcích se objevuje proželeznění ve formě desek křemenem bohatého železivce. 

Na z. okraji skalního města vystupují v nadloží hruboskalských pískovců žluté, korytovitě šikmo 

zvrstvené pískovce (sekvence zrnitostně gradovaných pískovců) vyšší části teplického souvrství. Na 

jejich bázi je selektivně vyvětrávající poloha žlutých, červenavě šmouhovitých jílovitoprachovitých 

pískovců. 

Součástí PR je EVL Sklepy pod troskami, kterou tvoří pseudokrasová jeskyně puklino-rozsedlinového 

charakteru vzniklá na dvou výrazných navzájem kolmých dislokacích. V přední části jeskyni tvoří 

úzké, vysoké prostory, které v zadní části přecházejí v nízké plazivky. Celková délka přesahuje 100 

metrů. Charakter vstupní prostory ukazuje na její zvětšení a přetvoření vlivem ruční těžby pískovce 

a písku.  

(http://lokality.geology.cz, http://www.hrad-trosky.cz, http://www.nature.cz) 

 

BAŽANTNÍK 

 

Obr. 8-9. PR Bažantník (Foto: Miloslav Rejha, CC BY-SA 3.0). 

 

Předmětem ochrany PR je fragment staré lipové doubravy a na ni navazující olšiny a mokřadu na 

břehu rybníka Bažantník. Zejména pak ochrana biotopů zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů, 

kteří se zde vyskytují. 

Hlavním předmětem ochrany jsou ekosystémy lipová dubohabřina, lužní jasanová doubrava, lužní 

jasenina a ekosystémy vlhkých luk, jakožto ojedinělých přirozených biotopů vzácných druhů rostlin, 

malakofauny, entomofauny a dalších druhů flóry a fauny. V lužní doubravě a jasanové olšině 

s bohatým bylinným a křovinným podrostem a bohatou faunou se nacházejí nejmohutnější exempláře 

dubu letního na území CHKO. Spolu s oběma rybníky hraničícími s PR se jedná o významnou 

ornitologickou lokalitu.  

Z geologického pohledu se jedná se o ploché konkávní území vzniklé především svahovými pohyby 

a převlhčované výrony vody z báze kvádrových pískovců. V důsledku slabé propustnosti 

svrchnoturonských slínovců, které tuto lokalitu především budují, zde dochází ke vzniku půd typu 

http://lokality.geology.cz/
http://www.hrad-trosky.cz/
http://www.nature.cz/
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stagnoglejů. Povrchové zamokření je zde dominující. Následkem přítomnosti expandujících minerálů 

dochází zde k velkým objemovým změnám v závislosti na obsahu vody. Předpokládá se alkalická 

reakce půd. Široká údolí potoků byla zanášena mazlavými slíny. Tyto nánosové nížinné aluviální 

plochy jsou většinou změněny na louky, jen místy zalesněny, převážně lesy lužního charakteru. 

(Mikeska M., 2008: Plán péče o přírodní rezervaci Bažantník na období 2008 – 2017, Správa CHKO Český ráj, 

Turnov. http://ceskyraj.ochranaprirody.cz) 

 

HRUBOSKALSKO 

Název pro celou oblast Český ráj vznikl v 70. letech 19. stol. mezi hosty lázní Sedmihorek a původně 

se vztahoval jen na hruboskalské skalní město. 

 

Obr. 8-10. Hruboskalsko (Foto: Matěj Baťha, CC BY-SA 3.0). 

PR tvoří skalní město - morfologicky jedinečné pískovcové skalní útvary a věže, ve skalních stěnách 

je možné spatřit různé druhy šikmého zvrstvení lišící se úklonem vrstevních ploch. Jsou to ploché 

klinoformy (téměř subhorizintální) a strmé klinoformy (s úklony kolem 30°). Oba typy jsou 

charakteristické pro různě interpretovaná písčitá tělesa, hlubokovodní a mělkovodní písčité delty 

(Uličný 2001), které jsou v pískovcových skalách odděleny subhorizontální transgresní plochou. Ta je 

dobře patrná ve skalním útvaru Sfinga v nadm. výšce 379 m (na vyhlídce Na kapelu v 376 m n. m.). 

Vedle patrného šikmého zvrstvení jsou vloženy masivní polohy pískovců, které jsou interpretovány 

jako sedimenty gravitačních proudů. Jsou to bělošedé různě zrnité křemenné pískovce teplického 

souvrství, označované na základní geologické mapě jako hruboskalské pískovce. V podloží jsou 

žlutavé jemnozrnné pískovce teplického souvrství, které jsou většinou zakryty svahovinami či 

akumulacemi sesuvů. Jejich báze je na dně údolí u pramene Kořenského při Angrově stezce, kde se 

stýkají s jílovitými sedimenty spodní části teplického souvrství. Skalní město vzniklo v mladším 

pleistocénu, během holocénu se zde vyvinuly mikroformy voštin, skalních říms, dutin, oken a další 

tvary. Nalezneme zde řadu jeskyní, skalních tunelů i bran. Nejvýznamnějším výklenkem je Amfiteátr 

na Čertově ruce, dlouhý 17 m a hluboký 4-5 m. Hruboskalsko je typovou lokalitou pro křemenné 

kvádrové pískovce. Celý masiv, zvláště jeho okraje, jsou ovlivněny svahovými pohyby, podmíněné 

nestabilním podložím, tvořeným měkkými vápnitými jílovci teplického souvrství (turon). 

(http://ceskyraj.ochranaprirody.cz/, http://www.geopark-ceskyraj.cz/, http://lokality.geology.cz/) 

http://ceskyraj.ochranaprirody.cz/
http://ceskyraj.ochranaprirody.cz/
http://www.geopark-ceskyraj.cz/
http://lokality.geology.cz/
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PODLOUČKY 

 

Obr. 8-11. PP Podloučky (Foto: SCHKO Český ráj) 

 

Předmětem ochrany PP je luční společenstva xerotermních trávníků a lesní společenstva zachovalých 

květnatých a vápnomilných bučin s výskytem zvláště chráněných druhů vyvinutá na geologickém 

podloží slinitých pískovců. Nad Betlémským mlýnem vystupují vápnité jemnozrné pískovce středního 

a svrchního turonu a nad nimi v podloží kvádrových pískovců jsou vápnité jílovce a slínovce 

svrchního turonu. Území je přemodelováno intenzivní mladopleistocenní zpětnou erozí vyvolanou 

hlubokým zaříznutím Jizery. Tato zpětná eroze nastartovala i četné sesuvné jevy zasahující jak 

kvartérní pokryv, tak i kvádrové pískovce a jejich bezprostřední podloží. Vrchní části vápnitých 

jílovců a slínovců jsou trvale převlhčovány, což vede k pramenným vývěrům, které jsou zdrojem 

dnešních drobných vodotečí na lokalitě.  

Hydrologická síť je velice řídká, reprezentovaná pouze Klokočským potokem a jeho pravostranným 

přítokem ve větvi údolí spadající od osady Loučky. Tento přítok je silně kontaminován splaškovými 

vodami a v horní části toku dosahuje biologické znečištění polysaprobního stupně. Pozoruhodným 

jevem jsou travertinové vývěry vyskytující se místy na příkrých stráních, v okolí kterých je vegetace 

pokryta vrstvami uhličitanu vápenatého. Zpravidla však jejich vydatnost nepostačuje k vytvoření 

trvalé vodoteče. 

(Plán péče o přírodní památku Podloučky na období 2010 – 2019, Správa CHKO Český ráj, Turnov, 

2008. http://ceskyraj.ochranaprirody.cz) 

 

LIBUŇKA 

Libuňka je přírodní památka ev. č. 1674 nacházející se v katastru obcí Hrubá Skála a Ktová v okrese 

Semily. Chráněné území zahrnuje přibližně 2½ km dlouhý úsek toku a břehů říčky Libuňky mezi 

Ktovou a Borkem (začíná u mostku místní komunikace Ktová – Dlouhá Ves a končí u mostu silnice 

Borek – Rokytnice). Důvodem zřízení přírodní památky je ochrana přirozeného toku s typickými 

http://ceskyraj.ochranaprirody.cz/
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meandry a břehovými porosty jako významného krajinotvorného prvek a také ochrana životního 

prostředí několika chráněných a ohrožených druhů živočichů CHKO Český ráj. 

 

 

Obr. 8-12. Libuňka (Foto: https://commons.wikimedia.org) 

 

Libuňka pramení na svazích Kozlova nad obcemi Kněžnice a Libuň a je levostranným přítokem 

Jizery, do níž se vlévá v Turnově. V obci Libunec se spojuje s Javorkou, v obci Ktová přijímá z pravé 

strany Veselku. Z velké části byl její tok uměle upraven, takže přírodní památka je kromě úseku od 

pramene do Libunce, části toku u mlýnu Žampach a úseku u Pelešan posledním takto zachovalým 

úsekem s přirozenými meandry. V současné době se začíná zpracovávat studie Revitalizace Libuňky. 

Při hodnocení celého toku je v současné době především zoologicky nejcennější vedle vlastní Přírodní 

památky Libuňka poměrně rozsáhlý a zoologicky významný mokřad s tůněmi, rákosinami, orobincem 

i stromovou vegetací na dolním toku Libuňky a to u Sedmihorek. 

(Plán péče o přírodní památku Libuňka na období 2008 – 2018, Správa CHKO Český ráj, Turnov, 2007. 

http://ceskyraj.ochranaprirody.cz) 

 

PODTROSECKÁ ÚDOLÍ 

Předmětem ochrany PR a EVL je dle zřizovacího předpisu ochrana nejrozsáhlejšího souvislého 

komplexu mokřadních biotopů v CHKO Český ráj v regionálně unikátních kaňonovitých údolích 

v kvádrových pískovcích s charakteristickými společenstvy rostlin a živočichů.  

Kaňonovitá údolí se zalesněnými svahy a s převážně odlesněnou údolní nivou. V údolní nivě 

nalezneme rybníky s makrofytní vegetací přirozeně eutrofních a mezotrofních vod, vegetaci vysokých 

ostřic a rákosin, tužebníková lada, vlhké pcháčové louky, mokřadní olšiny a křoviny a údolní 

jasanovo-olšové luhy. 

Celý systém údolí je významnou měrou ovlivňován intenzivním zemědělským hospodařením na 

pozemcích na pískovcových plošinách nad samotnými údolími několik desítek až stovek metrů za 

http://ceskyraj.ochranaprirody.cz/
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hranicí rezervace. Jedná se především o průsak chemických látek a hnojiv do podpovrchových 

a podzemních vod a současně o smyv půdních částic do údolí. 

Mokřadní ekosystémy, stejně jako ostatní biotopy, jsou vystaveny tlaku turistického ruchu 

a rekreačnímu využití území se všemi jeho negativními vlivy – eutrofizace a následná ruderalizace 

vegetace, eutrofizace vodního prostředí, eroze a intenzivní sešlap půdy, přímé ovlivnění vegetace 

i fauny, rozmáhání se nepovolených aktivit (motokros, čtyřkolky). Území je využíváno pro pěší 

turistiku i cykloturistiku. Intenzita turistů a cykloturistů je soustředěna především do letních měsíců 

a víkendů jarního a podzimního období. S turistickým ruchem souvisí provozování objektů 

nabízejících ubytování a stravování těsně za hranicí rezervace. 

 

Obr. 8-13. Rybník Věžák, Český ráj, Podtrosecké údolí (Foto: Lubor Ferenc, CC BY-SA 4.0) 

 

Makrofytní vegetace vod a mokřadní biotopy nalézající se v návaznosti na vodní plochy jsou 

ovlivňovány hospodařením na rybnících. Toto hospodaření se děje dle schválených manipulačních 

a provozních řádů a na základě každoročně projednávaných obsádek jednotlivých rybníků. Území 

rovněž ovlivňuje myslivecké využití především vysokým stavem černé a spárkaté zvěře a stále 

doloženou přítomností stád muflona. Část území přírodní rezervace – tok Žehrovky – je ovlivněna 

provozem pískovny Střeleč. Vlhké louky i samotné mokřady jsou ovlivňovány lesním hospodářstvím 

v porostech přiléhajících k rezervaci. Jedná se o ovlivnění mikroklimatu a hydrologických podmínek, 

případně i trofických podmínek lokality a současně o přímé působení při těžbě dřeva, respektive 

přibližování dřeva. 

(Plán péče o přírodní rezervaci Podtrosecká údolí na období 2009 – 2018, Správa CHKO Český ráj, Turnov, 

2008. http://ceskyraj.ochranaprirody.cz) 

 

ÚDOLÍ PLAKÁNEK 

Přírodní rezervace Údolí Plakánek byla vyhlášena roku 1990 a nachází se na pomezí okresů Mladá 

Boleslav a Jičín mezi vesnicemi Podkost, Vesec u Sobotky, Střehom a Dobšín. Předmětem ochrany je 

údolí s pískovcovými skalními okraji a věžemi, mokřadními loukami a fragmenty lužních 

společenstev, suťových lesů, relikních skalních borů a acidofilních a borových doubrav. Současné 

biotopy nahradily v dávné minulosti původní rozsáhlé jasano-olšové lužní lesy. Území je též 

stejnojmennou evropsky významnou lokalitou CZ0214025. 

Název Plakánek pochází již ze 17. století podle rodiny Plakánků, kteří v této oblasti pálili uhlí a od 

toho měli uplakané oči. 

http://ceskyraj.ochranaprirody.cz/
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Obr. 8-14. Přírodní rezervace Údolí Plakánek (Foto: mapy.cz) 

 

Kaňonovité údolí je dominantním mladopleistocenním tvarem Kostecké pahorkatiny. Vytvořilo se 

v kvádrových pískovcích. Nalezneme tu i skalní věže a jeskyně. V údolí se nacházejí propustné 

pískovce, které jsou podloženy málo propustnými slínovci a jílovci. K pozoruhodným jevům patří také 

lesní pěnovcové prameniště v části zvané Malý Plakánek. V kaňonu jsou dobře odkryty typické 

textury kvádrových pískovců - šikmé zvrstvení. Při ústí kaňonu u Střehomi jsou kvádrové pískovce 

údolí Plakánku odděleny tektonicky (tzv. střehomský zlom) od vápnitých jílovců Bousovska. Údolí 

lemují skalní stěny z křemených pískovců teplického souvrství, vysoké většinou 15-20 m. 

V pískovcích je patrna nejméně 12 m mocná, šikmo planárně zvrstvená poloha. Šikmé laminy se 

sklání pod úhlem 12° k jihu. Polohu interpretujeme jako záznam migrace vysoké pískové duny na 

pískovém poli. Pod šikmými plochami se místy vyskytují válcovité bioturbační textury, indikující 

přestávku v transportu písku, během níž byl byl povrch duny osídlen hrabavými živočichy. Nad 

šikmými laminami je místy zřetelné šikmé zvrstvení nižšího řádu, dokládající migraci drobných čeřin 

po čelní, strmější (závětrné) části duny. Z morfologických tvarů na povrchu stěn nápadné voštiny 

a skalní dutiny o průměru až kolem 1,5 m. V údolí jsou významné prameny (např. Bobešova 

studánka). 

Ochrana se vztahuje především na údolní nivu kaňonovitého údolí horního toku říčky Klenice a lesní 

porosty okraje pískovcové plošiny. Geologicky významné jsou skalní defilé v hruboskalských 

pískovcích se šikmým zvrstvením a mezoformami skalního reliéfu (skalní dutiny). 

(http://lokality.geology.cz/ 

Plán péče o přírodní rezervaci Údolí Plakánek na období 2009 – 2018, MS EKOLES-PROJEKT s.r.o., 2008) 

 

VÚSTRA 

Přírodní památka zahrnuje rybníček Vústra a přilehlou mokřadní louku s malým svahovým 

prameništěm obklopenou kulturními lesy (smrková monokultura, místy částečně bor). Na levém břehu 

rybníka a pod hrází je částečně zachována údolní olšina. Území se nachází v nadmořské výšce cca 

285-300 m a je orientováno SZ směrem. 

http://lokality.geology.cz/
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Jedná se o mladopleistocenní údolí ve svrchněkřídových slínech s kvádrovými pískovci v nadloží, 

lemované sesuvy dle rotačních smykových ploch. Charakteristický je výskyt oxyglejů, glejů, 

modálních a hnědých půd podzolovaných. 

 

 

Obr. 8-15. PP Vústra (Foto: Martin Veselka, CC BY-SA 4.0). 

 

V mokřadu se nachází vzácné společenstvo mokřadních druhů. Roste zde suchopýr úzkolistý, violka 

bahenní nebo ostřice Davallova. Na tyto porosty navazuje pcháčová louka na které se vyskytují upolín 

nejvyšší či prstnatec májový. Louka se pravidelně kosí. Celkem bylo na území Vústry napočítáno přes 

třicet obratlovců. Oblast obývají především ptáci (volavka popelavá, ledňáček říční). V rybníku žije 

množství obojživelníků (ropucha obecná, skokan hnědý, čolek obecný nebo čolek horský). V rybníčku 

se pěstují ryby. 

(Plán péče o přírodní památku Vústra na období 2015 – 2024, Správa CHKO Český ráj, Turnov, 2014. 

http://ceskyraj.ochranaprirody.cz) 

 

DRHLENY 

 

Obr. 8-16. Drhlenský rybník (Foto: mapy.cz) 

http://ceskyraj.ochranaprirody.cz/
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Lokalita EVL se nachází v JZ části CHKO Český ráj, v katastrálním území obce Suhrovice, 0,5 km JV 

od obce Nová Ves nad Drhlenským rybníkem. Geologické podloží lokality tvoří kvádrové pískovce. 

Území je součástí SV části Jičínské pahorkatiny. Erozní údolí vytvořené v mladším pleistocénu říčkou 

Kněžmostkou a jejími přítoky v tektonicky predisponovaném místě. Při jeho utváření došlo 

k proříznutí kvádrových pískovců svrchně turonského až coniackého stáří až na podložní svrchně 

turonské jílovce sv. křídy. Údolí lemují pískovcové skály. Vlastní údolí je vyplněno fluviálně 

aluviálními uloženinami. Převažují glejové půdy. 

Charakteristika bioty s výskytem vláskatce tajemného (Trichomanes speciosum): jeskyňky, dutiny 

a vodorovně orientované zářezy "police" v pískovcových skalních stěnách, zejména ve spodních 

částech skalních masivů na dně roklí, vyznačujících se stabilním mikroklimatem - poměrně vysokou 

vlhkostí vzduchu a nízkým kolísáním teplot, což je dáno zřejmě velkou tepelnou setrvačností do 

terénu zapuštěných pískovcových masivů a jejich vysokou propustností pro vodu. Při jisté míře 

zevšeobecnění lze říct, že druh je součástí biotopů štěrbinové vegetace silikátových skal a drolin. 

Osídluje zejména skály zastíněné lesem, jedná se o acidofilní bučiny, subkontinentální borové 

doubravy, ale zde zejména o smrkové monokultury. Jedná se o méně významnou, i když vitální 

populaci jak na území CHKO Český ráj tak z hlediska rozšíření druhu v ČR. Populace je tvořena 

řadou bohatých kolonií většinou velikosti 10 cm čtverečních, výjimečně dosahují i ploch 30x50 cm.    

(Plán péče o přírodní památku Kozlov - Tábor na období 2014 – 2023, Krajský úřad Královéhradeckého kraje, 2013) 

 

PODHÁJÍ – CHALUPA 

Na půdě roubené chalupy Podhájí sídlí Středně velká letní kolonie druhu vrápence malého 

(Rhinolophus hipposideros), využívající více úkrytů. Za parných dnů se vrápenci zdržují v jeskyni, za 

chladných dnů se stěhují na půdu chalupy EVL. Jeskyně je na podzim využívána jako sociální místo 

a v zimním období jako zimoviště. Byly zde zjištěny rovněž následující druhy: netopýr velký (Myotis 

myotis), netopýr vodní (Myotis daubentonii), netopýr řasnatý (Myotis nattereri), netopýr vousatý 

(Myotis mystacinus), netopýr Brandtův (Myotis brandtii), netopýr ušatý (Plecotus auritus). Výskyt 

letní kolonie v pseudokrasové jeskyni je v našich zeměpisných šířkách ojedinělý.  

(http://www.nature.cz) 

 

Obr. 8-17. netopýr velký - myotis myotis (foto: http://www.eea.europa.eu) 

http://www.nature.cz/
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KOST 

 

Obr. 8-18. Hrad Kost (Foto: Zdeněk Fiedler, CC BY-SA 3.0). 

 

Půda hradu, hrad je postaven na vyvýšené plošině, v údolí několik rybníků. Konkrétně se jedná o půdu 

tzv. čeledníku, pivovaru a Bíbrštejnského paláce. EVL je edna z nejvýznamnějších letních kolonií 

vrápence malého (Rhinolophus hipposideros) na území ČR.  

(http://www.nature.cz) 

 

 

http://www.nature.cz/
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9. STŘETY ZÁJMŮ 

VYUŽITÍ A OCHRANA PODZEMNÍCH VOD 

Jímání podzemních vod z kolektoru D probíhá hydrogeologickými vrty, v údolích i pramenními 

jímkami nebo zářezy, které jsou využity pro gravitační vodovody místního významu (Tab. 9-1, Tab. 

9-2). Kvalita podzemních vod kolektoru D je vyhovující, příznivé jsou nízké obsahy dusičnanů. 

Využíván je i kolektor C (bělohorské až jizerské souvrství), kolektor A a permokarbon. 

 

Tab. 9-1. Zdroje veřejných vodovodů (Hydroprojekt 2004, Burda 2013) 

Obec 
Název zdroje 

(prameniště) 

Vydatnost a maximální 

využitelná vydatnost l/s 
Poznámka 

Hrubá Skála 

Jeseník 1,5 max. 2,4 Pramenní jímka z r.1963, kolektor D 

U Souseda 0,5 max. 0,7 
Pramenní jímka se zářezem 

(1.pol.20.stol.) pro zámek, kolektor D 

Rovensko p.T.. Hrudka 5,5 max. 6,0 
Pramenní jímka z r.1965 (katastr Hrubá 

Skála), kolektor D 

Křenovy Dola 1,2 max. 2,5 
Pramenní jímka z r.1965, pro 

Troskovice, kolektor D 

Vyskeř 
Vrt V-1  Hluboký 69 m, z r.1961, odstaven 

Vrt V-2 2,8 Hluboký 90 m, z r.1991, kolektor D 

Střeleč 
Březka 0,2 Pramenní jímka se zářezem, Kbz ?, Kt? 

Vrt ST-1 a ST-1A 8 Hloubka 70 m, kolektor D 

Kbz…březenské souvrství, Kt…teplické souvrství (flyšoidní facie), Kj…jizerské souvrství, Kb…bělohorské souvrství 

 

Tab. 9-2. Vodohospodářsky využívané objekty na mapovém listu 03-341 (Kryštofová 2012) 

lokalita, název typ jímacího objektu využívaný kolektor Vydatnost (l/s) 

Březina vrt (hloubka 25 m) kolektor C 4,0 

Žďár vrt ŽD-3 (hloubka 85 m) kolektor C 5,8 

Všeň vrt V-1 (hloubka 40 m) kolektor D 5,0 

Olešnice, Pohoří vrt KP-1 (hloubka 50 m) kolektor D 0,7 

Kacanovy vrt KC-1 (hloubka 75 m) kolektor D 0,3 

Vyskeř vrt V-2 (hloubka 90 m) kolektor D 2,8 

Boseň vrt HV-2 (hloubka 36,5 m) kolektor D 0,22 

Mužský vrt HV-3  kolektor D 1,0 

Branžež vrt (hloubka 65 m)  kolektor D 3,0 

Drhleny vrt K-1 (hloubka 47 m) kolektor D 8,0 

Čížovka 3 pramenní jímky, sběrná studna kolektor D 0,6 

Srbsko vrt (hloubka 65 m) kolektor D 4,0 

Suhrovice pramenní jímka, sběrná studna kolektor D 1,0 

Dneboh, Brdečko jímací zářezy, sběrná studna kolektor D 0,5 

Dobšice vrt D-1 (hloubka 120 m) kolektor D 2,0 

Střehom, Rašovec vrt (hloubka 20 m) kolektor D 14,0 

 

Žernov a další obce jsou zásobovány z vodovodního systému Tatobity – Rovensko p. T. Libošovice 

zásobuje skupinový vodovod Sobotka se zdroji mimo zájmové území. 
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Většina zájmového území je součástí Chráněné oblasti přirozené akumulace vod (CHOPAV) 

Severočeská křída vyhlášené Nařízením vlády ČSR č. 85/1981 Sb. V zájmovém území je vyhlášena 

celá řada ochranných pásem vodních zdrojů. Tato ochranná pásma slouží k bezprostřední fyzické 

ochraně jímacích zařízení (OP 1. stupně) a k zajištění vyhovující kvality a množství podzemní vody 

ochranou infiltračního území vodního zdroje (OP 2. stupně).  

Z hlediska obecné ochrany podzemních vod je významná především zranitelnost horninového 

prostředí a podzemní vody z povrchu terénu. Výchozy kolektorů D jsou vysoce zranitelné. Maximální 

riziko znečištění z povrchu terénu vykazují oblasti, kde vystupují zejména pískovce kolektoru D na 

povrch bez jakéhokoli ochranného krytu. Atmosférické srážky a povrchové vody obsahující případné 

kontaminanty zde mohou migrovat do podzemí a pohybovat se díky velkému plošnému rozšíření 

kolektorů na značné vzdálenosti. Zranitelnost kolektoru D mohou snižovat pokryvy kvartérních 

sedimentů, převážně spraší a sprašových hlín.  

 

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 jejich chemismu. 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. 

Největší střety zájmů z hlediska podzemní vody probíhají kolem těžby sklářských písků na ložisku 

Střeleč. Odvodňování sklářských písků (totiž kolektoru D) způsobilo pokles hladiny podzemní vody 

v kolektoru D na Z, JZ a SZ od dobývacího prostoru a s tím související údajný zánik některých 

pramenů v okolí Mladějova v údolí Žehrovky. V monitorovacích objektech v kvartéru, v březenském 

souvrství nebo v pískovcích flyšoidní facie bylo pozorováno ovlivnění nevýznamné – meziroční 

pokles hladiny podzemní vody 0,1 m nebo žádný. V kolektoru D v monitorovacích objektech do 

vzdálenosti 1500 m od dna lomu byl pozorován kontinuální pokles hladiny meziročně 0,5-1 m (za 

boční okrajovou podmínkou charakteru poloizolátoru), nebo razantnější skokový pokles o 1 m. Po 

roce 2002 se poklesový trend zmírnil (Smutek 2003). Situaci okolí lomu s monitorovacími objekty 

uvádí Obr. 9-1. Lom Střeleč, pozice objektů s prováděným monitorováním množství a kvality 

podzemních a povrchových vod, Situace čerpací stanice a projektovaného vrtu V-800.  (Smutek-Pavliš 

2008). 
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Obr. 9-1. Lom Střeleč, pozice objektů s prováděným monitorováním množství a kvality podzemních a 

povrchových vod, Situace čerpací stanice a projektovaného vrtu V-800.  

 

 

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 

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).  

V rajonu nebyly v rámci hodnocení Prchalové (2015) zjištěny žádné významné zdroje znečištění. 
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Chemický stav podzemní vody rajonu 4420 

Chemický stav podzemní vody rajonu 4420 podle hodnocení chemického a kvantitativního stavu 

útvarů podzemních vod pro druhý cyklus plánů povodí v ČR (metodika viz Prchalová et al. 2013) je 

celkově je celkově dobrý (čili vyhovující). Vyhodnocení je uvedeno v následující Tab. 9-3. 

V rajonu 4420 se nevyskytují staré ekologické zátěže.  

Trendy v rajonu 4420 nejsou hodnoceny. 

 

Tab. 9-3: Chemický stav pracovní jednotky (upraveno) 

ID PRJ ID pracovní jednotky 442001213 

ID útvaru ID útvaru podzemních vod 44200 

Plocha PRJ (km2) Plocha pracovní jednotky podzemních vod v km2 152,2 

Stav PZV 
Chemický stav pracovní jednotky pro recipient podzemní voda (C dobrý, N 

nevyhovující, U nehodnoceno - nejsou data) 

C 

Stav SEKM Chemický stav pracovní jednotky pro staré zátěže (N nevyhovující)  

SEKM kontaminant 
Kontaminující látky ve starých zátěžích, způsobujících nedosažení dobrého 

chemického stavu 

 

Počet zátěží Počet starých zátěží, způsobujících nevyhovující chemický stav  

Chem. stav celkem 
Chemický stav pracovní jednotky (C vyhovující, N nevyhovující, U 

nehodnoceno) 

C 

Stoupající trend V pracovní jednotce se vyskytuje stoupající trend (A ano)  

Stoupající trend ukazatel Ukazatel stoupajícího trendu  

Potenciální trend V pracovní jednotce se vyskytuje potenciální trend (A ano)  

Potenciální trend ukazatel Ukazatel potenciálního trendu  

Trend celkem 
V pracovní jednotce se vyskytuje potenciální nebo stoupající trend (S - 

stoupající, P - potenciální, S,P - stoupající i potenciální) 

 

 

STŘETY ZÁJMŮ V ODBĚRECH PODZEMNÍ VODY 

Odběry podzemní vody dosáhly v roce 2001 maximálních hodnot 121 l/s (Obr. 9-2). Toto množství 

tvořilo 37% 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 84 l/s (26% procent využitelných 

zdrojů) nelze očekávat z hlediska celkové bilance rajonu střety zájmů ve využívání podzemních vod.  

Celkové povolené (evidované) odběry včetně čerpání důlních vod v HGR 4420 jsou 118 l/s. Tato 

hodnota nedosahuje maximálních čerpaných množství v roce 2001 a není pro HGR 4420 jako celek 

riziková. Navíc důlní vody z lomu Střeleč jsou z 95% vypouštěny do povrchových toků.  

Celkové povolené (evidované) odběry bez čerpání důlních vod v HGR 4420 jsou 38 l/s. Na lokalitě 

Sklopísek Střeleč se čerpalo v roce 2012 cca 70 l/s důlních vod. Množství čerpané vody je regulováno 

dle rozhodnutí k nakládání s podzemními důlními vodami za účelem snížení jejich hladiny na kótu 

247,5 m n. m. s přechodným snížením v období prosinec – březen na kótu 245,0 m n. m. Doba 

planosti nového povolení je od 1. 7. 2012 do 31. 12. 2017. Pro ovlivnění vodárenského zdroje 

Truskovice STR byla navržena mezní hladina podzemní vody tak, aby minimální ustálená hladina byla 

dána úrovní hladiny 263,7 m n. m. 

Na území rajonu se nachází oblasti se zvýšenou ochranou životního prostředí, jejichž ekosystém je do 

určité míry spjat (je závislý) s režimem proudění podzemní vody. AOPK ČR stanovila v prostoru 

modelového regionu jeden prioritní MZCHÚ s vazbou na podzemní vody - PR Údolí Plakánek a PR 

Podtrosecká údolí 
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V okolí PR Údolí Plakánek je režim proudění podzemní vody v kolektoru D ovlivněn odběry vody 

VOS Jičín-Sobotka a Město Dolní Bouzov – Střehom (Obr. 9-2) a celkovým souhrnným odběrem 

(v roce 2010) cca 11 l/s. Jako mezní ovlivnění odběry bylo pro území PR Údolí Plakánek vypočteno 

snížení 0,4 až 0,9 m. 

 

Obr. 9-2. Kolísání odběrů podzemní vody 

 

PR Podtrosecká údolí je lokalizovaná v centrální části HGR 4420. Byla vyhlášena zejména za účelem 

ochrany mokřadů na dně údolí okolo Želejovského potoka a Žehrovky a pro posouzení možnosti 

ovlivnění vodního režimu mokřadů by bylo třeba mnohem podrobnější modelové řešení zohledňující 

charakter připovrchové zóny. Na úroveň hladiny v nejvýchodnější části PR by mohl mít vliv odběr 

důlní vody Sklopísek – Střeleč. Při porovnání modelových hladin variant bez odběrů a s odběry 

podzemní vody bylo pro oblast PR vypočteno snížení pouze v rozsahu 0 až 0,4 m. 

 

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 (PRVKÚC 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 v případě 

nevyhovujícího hodnocení z hlediska kvantitativního stavu. 
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10. PŘÍRODNÍ ZDROJE A VYUŽITELNÉ MNOŽSTVÍ 

PODZEMNÍCH VOD 

 

VÝPOČET PŘÍRODNÍCH ZDROJŮ 

 

Tab. 10-1 Přírodní charakteristiky  

Položka Charakteristika Kód Popis 

3.5. Kód litologického typu 3  pískovce a slepence 

3.6. Typ a pořadí kolektoru 1 vrstevní kolektor 

3.7. 
Kód stratigrafických jednotek křídových vrstevních 

kolektorů 
Ktp souvrství teplické, svrchní turon 

3.9. Dělitelnost rajonu N nelze dělit 

3.10. Mocnost souvislého zvodnění 3 15 až 50 m 

3.11. Kód typu propustnosti PrPu průlino-puklinová 

3.12. Hladina V volná 

3.13. Transmisivita (m2/s) 2, 1 střední až vysoká 1.10–4-1.10–2 

3.14. Kód kategorie mineralizace (g/l) 1 < 0,3 

3.15. Kód kategorie chemického typu podzemních vod 1 Ca-HCO3 

 

V HGR 4420 byly k dispozici pro hodnocení přírodních zdrojů dva výstupy: modelový základní odtok 

a modelová dotace z modelu BILAN za období 1961 až 2010 očištěná o odběry a vypouštění 

podzemních a povrchových vod a modelové odtoky podzemní vody z hydraulického modelu 

podzemních vod za období 2001 až 2010. 

Základní odtok a dotace modelem BILAN byly stanoveny na základě kontinuálního měření průtoků na 

Libuňce (stanice Pelešany) a na Žehrovce (stanice Březina). Model BILAN poskytnul průběh dotace, 

která byla použita jako vstup pro kalibraci transientního hydraulického modelu podzemních vod 

v HGR 4430 a HGR 4420, který HGR 4430 v severní části překrývá. Tato infiltrace byla dále 

upravována podle bilance (podle měření metody PPP) a kolísání hladin podzemních vod.  

V rámci rajonu byla zkoumaná 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. 

Na dlouhodobě pozorovaných vrtech je výraznější sezónní trend, nicméně dobře patrný i dlouhodobý 

trend v kolísání hladin podzemní vody. Hladiny podzemní vody zde od roku 1994 do roku 1999 

stagnují nebo nepatrně rostou (a sezonně kolísají na zhruba stejné úrovni). Po roce 1999 hladiny 

podzemní vody začínají klesat a to až do roku 2005, po kterém následuje velmi nepatrný nárůst 

v hladinách podzemní vody a stagnace až do roku 2010. Od roku 2010 hladina podzemní vody kolísá 

víceméně na stejné úrovni. Rok 2014 znamená nepatrný pokles hladin podzemní vody. 
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Vrt VP7537 (Obr. 10-3), který má hloubku 118 m a sleduje hlubší část kolektoru D, se vyznačuje 

dlouhodobým trendem v kolísání hladin podzemní vody bez sezónního kolísání hladiny podzemní 

vody. Hladina podzemní vody od roku 2008 do roku 2010 klesá a potom do roku 2014 roste. 

 

Obr. 10-1. Kolísání hladin podzemní vody a odběry podzemní vody 

 

 

Obr. 10-2. Kolísání hladin podzemní vody, odběrů a kolísání přírodních zdrojů 
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Poklesy hladin podzemní vody po roce 2003 mohou být způsobeny zčásti odběry podzemní vody 

(Obr. 10-1), jelikož odběry podzemní vody vzrostly z 60 l/s v roce 1994 na 120 l/s v roce 2002. 

Významnější vliv má však zřejmě tvorba přírodních zdrojů. Modelové přírodní zdroje z modelu 

BILAN poklesly ze zhruba 700 l/s na 300 l/s. Grafické porovnání modelu BILAN ukazuje nižší dotace 

v době poklesu hladin podzemní vody (Obr. 10-2). 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 a drenáže 

v hydraulickém modelu (Obr. 10-3). Část podzemní vody odteče do podložního HGR 4430. 

 

 

Obr. 10-3. Porovnání BILANU a hydraulického modelu 

 

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. Měřené hladiny podzemní vody v HGR 4420 nevykazují 

jednoznačný poklesový trend v dlouhodobém režimu kolísání podzemních vod. Dlouhodobě 

pozorované vrty VP0630 Karlovice, VP0643 Žďár u Mnichova Hradiště, VP0659 Osek u Sobotky 

a od roku 2001 VP0631 Karlovice vykazují velmi dobrou shodu s kolísáním modelového základního 

odtoku z modelu BILAN. Krátkodobě pozorovaný vrt (od roku 2008) VP7537 Hrubá Skála mají po 

roce 2010 velmi dobrou shodu s dlouhodobě pozorovanými vrty v sousedním HGR 4410: VP7508 

Všelibice (C) a VP7513 Cetenov (Západ, C) a s krátkodobě pozorovanými vrty v sousedním HGR 

4410: VP7535 Bělá pod Bezdězem, VP7531 Jenišovice, VP7533 Ralsko, VP7542 Bezdědice, VP7540 

Horní Bukovina. 

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.  
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10.1. VÝSLEDKY OCENĚNÍ PŘÍRODNÍCH ZDROJŮ PODZEMNÍCH VOD 

Přírodní zdroje podzemních vod za referenční období 1981 – 2010 byla stanovena podle 

základního odtoku z modelu BILAN. Přírodní zdroje odpovídají 50% zabezpečenosti (Tab. 

10-2) ze základního odtoku z modelu BILAN, to je 532 l/s. Měsíční hodnoty zabezpečenosti 

základního odtoku z modelu BILAN za období 1981-2010 jsou uvedeny na Obr. 10-4. 

 

 

Tab. 10-2. Přírodní zdroje - zabezpečenost 

Zabezpečenost (l/s) 

50% 532 

80% 369 

 

Obr. 10-4. Měsíční hodnoty zabezpečenosti základního odtoku z modelu BILAN za období 1981-2010 

 

Přírodní zdroje se za referenční období 1981-2010 (532 l/s) a období 2001-2010 (530 l/s) liší o cca 

0,5 %. Odvozené přírodní zdroje byly ověřeny i hydraulickým modelem za období 2001 – 2010, který 

uvádí přírodní zdroje (modelovou infiltraci) o 16% 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 - 2004 s výrazně víceméně průměrnou tvorbou přírodních zdrojů 500 l/s, avšak s velmi 

vysokou rozkolísaností dotací 249 a 285 l/s v letech s nízkou dotací a 616 a 905 l/s s vysokou 

dotací. Toto období je charakteristické nejvyšším rozkolísáním hladin podzemní vody; 

2) 2005 - 2006 s nadprůměrnou velikostí tvorby přírodních zdrojů 612 l/s a s relativně menším 

kolísáním hladiny podzemní vody; 
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3) 2007 - 2010 s víceméně konstantní tvorbou přírodních zdrojů 524 l/s a s relativně menším 

kolísáním hladiny podzemní vody. 

4) Nebilancované období 2011 – 2014 s hladinami podzemní vody na úrovni období 2001 – 2004 

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.  

Stacionární hydraulický model kvantifikoval velikost přetékání mezi HGR 4420 a podložním HGR 

4430. Z infiltrace 578 l/s v HGR 4420 přeteče do podložního HGR 4430 224,5 l/s a v drenážních 

oblastech HGR 4420 naopak z HGR 4430 odteče 42 l/s. 
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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 532 568 568 - 532 322 90 

2001 2010 530 564 562 652 530 320 90 

2001 2004 500 566 514 620 500 290 94 

2005 2006 612 621 718 632 612 402 73 

2007 2010 524 535 532 693 524 314 91 

2011 2014 - - - - - - - 

 

Tab. 10-4. Kolísání hladin podzemní vody na vrtech státní pozorovací sítě pro vybraná období odpovídající přírodním zdrojům podzemních vod v Tab. 10-2 

Období (hydrologické 

roky) 

Průměrná hladina podzemní vody za uvedené období 

VP0631 Karlovice (D) VP0630 Karlovice (D) VP7537 Hrubá Skála (D) 
VP0643 Žďár u Mnichova 

Hradiště (D) 

VP0659 Osek u Sobotky 

(D) 

m n.m. m n.m. m n.m. m n.m. m n.m. 

1981 2010 249.96 254.45 - 235.84 254.06 

2001 2010 250.01 254.71 - 235.67 253.88 

2001 2004 249.97 254.60 - 235.70 254.00 

2005 2006 249.95 254.69 - 235.61 253.84 

2007 2010 250.04 254.75 - 235.71 253.89 

2011 2014 250.14 254.43 306.70 236.03 254.19 

Vysvětlivky: D – kolektor v březenském 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 menším 

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 v rajonu 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 v rajonu, srážka a celkový odtok ve sledovaném v povodí 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 

na rajon. Souhrnný přehled pro výpočet minimálního zůstatkového průtoku, využitelného množství je 

v Tab. 10-5. 

 

Tab. 10-5. Souhrnný přehled pro výpočet minimálního zůstatkového průtoku, využitelného množství 

Plocha HGR  152.18 km2 zdroj: hydrologický model 

Plocha povodí Žehrovky  90.16 km2 zdroj: hydrologický model 

Plocha povodí Žehrovky v HGR 58.04 km2 zdroj: hydrologický model 

Srážka v povodí Žehrovky 700.29 mm/rok zdroj: hydrologický model 

Celkový odtok Qa v povodí Žehrovky 458 l/s zdroj: hydrologický model 

Odtokový koeficient v povodí Žehrovky 0.23 - dopočet 

Celkový odtok Qa v povodí Žehrovky v HGR 294.835 l/s dopočet 

Plocha povodí s přenosem dat z Žehrovky  94.14 km2 zdroj: hydrologický model 

Srážka v povodí s přenosem dat z Žehrovky  706.158 mm/rok dopočet 

Celkový odtok Qa s přenosem dat z Žehrovky 482.225 l/s dopočet 

Srážky v HGR 703.92 mm/rok zdroj: hydrologický model 

Celkový odtok Qa v HGR 777 l/s dopočet 

Koeficient minimálního zůstatkového průtoku 0.27 - Mrkvičková, Balvín 2013 

Minimální zůstatkový průtok v HGR 210 l/s dopočet 

Přírodní zdroje v HGR 532 l/s medián 1981-2010 

Využitelné zdroje 322 l/s dopočet 

Současné odběry 84 l/s zdroj: data ČGS 

Maximální odběry 121 l/s zdroj: data ČGS 

Disponibilní zdroje  238 l/s dopočet 



Rebilance zásob podzemních vod                                                         ID EIS 10051606-SFŽP 

138 

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 

322 l/s, které odpovídá úrovni 90% zabezpečenosti přírodních zdrojů za referenční období 1981 

– 2010.  

 

STŘETY ZÁJMŮ V DŮSLEDKU ODBĚRŮ PODZEMNÍCH VOD 

Vzhledem k relativně nízkému stupni využití nedochází na území rajonu ke střetu zájmů v důsledku 

čerpání podzemních vod (viz komentář). Na území HGR 4420 AOPK ČR stanovila dva prioritní 

MZCHÚ s vazbou na podzemní vody - PR Údolí Plakánek a PR Podtrosecká údolí. 

Odběry podzemní vody dosáhly v roce 2001 maximálních hodnot 121 l/s. Toto množství tvořilo 37% 

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 84 l/s (26% procent využitelných zdrojů) 

nelze očekávat z hlediska celkové bilance rajonu střety zájmů ve využívání podzemních vod.  

Celkové povolené (evidované) odběry včetně čerpání důlních vod v HGR 4420 jsou 118 l/s. Tato 

hodnota nedosahuje maximálních čerpaných množství v roce 2001 a není pro HGR 4420 jako celek 

riziková. Navíc důlní vody z lomu Střeleč jsou z 95% vypouštěny do povrchových toků.  

Celkové povolené (evidované) odběry bez čerpání důlních vod v HGR 4420 jsou 38 l/s. Na lokalitě 

Sklopísek Střeleč se čerpalo v roce 2012 cca 70 l/s důlních vod. Množství čerpané vody je regulováno 

dle rozhodnutí k nakládání s podzemními důlními vodami za účelem snížení jejich hladiny na kótu 

247,5 m n. m. s přechodným snížením v období prosinec – březen na kótu 245,0 m n. m. Doba 

planosti nového povolení je od 1. 7. 2012 do 31. 12. 2017. Pro ovlivnění vodárenského zdroje 

Truskovice STR byla navržena mezní hladinu podzemní vody tak, aby minimální ustálená hladina 

byla dána úrovní hladiny 263,7 m n. m. 

 

NÁVRHY  

V tomto rajonu je navržena změna hranice a to podle rozsahu svrchnoturonských sedimentů. Navržená 

změna hranice je doložena na Obr. 10-5. 

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 (Tab. 10-6).  
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Obr. 10-5. Situace hodnocených objektů v rajonu. 
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Tab. 10-6.: Doporučené vrty pro monitoring 

Vrt Signální úroveň HPV 

VP0631 Karlovice (D) 249.42 m n. m. (podle HPV ze 11.8.2004) 

VP0630 Karlovice (D) 254.22 m n. m. (podle HPV ze 11.8.2004) 

VP7537 Hrubá Skála (D) Signální hladina bude stanovena v roce 2020 

VP0643 Žďár u Mnichova Hradiště (D) 234.22 m n. m. (podle HPV ze 22.9.2004) 

VP0659 Osek u Sobotky (D) 253.14 m n. m. (podle HPV ze 15.9.2004) 

 

Dále se doporučuje sledovat všechny vrty na lokalitě Sklopísek Střeleč dle Rozhodnutí k nakládání 

s podzemními důlními vodami. 
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11. ZÁVĚR 

Cílem projektu bylo kombinací pestrého souboru nejmodernějších technologických a metodických 

postupů přehodnotit přírodní zdroje a využitelné zásoby podzemních vod v jednotlivých 

posuzovaných hydrogeologických rajonech.  

  

ZÁSOBY PODZEMNÍCH VOD 

 Přírodní zdroje podzemních vod za referenční období 1981 – 2010 byly stanoveny podle 

základního odtoku z modelu BILAN. Přírodní zdroje odpovídají 50% zabezpečenosti ze 

základního odtoku z modelu BILAN, to je 532 l/s. 

 Hodnota využitelného množství je 322 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 2006 maximálních hodnot 121 l/s. Toto množství 

tvořilo 37% odhadnutých využitelných zdrojů a nezpůsobilo prokazatelný pokles hladin 

podzemní vody na dlouhodobě pozorovaných vrtech. Rajon tedy ani v této době nebyl 

přetížen. 

 Celkové povolené (evidované) odběry včetně čerpání důlních vod v HGR 4420 jsou 118 l/s. 

Tato hodnota nedosahuje maximálních čerpaných množství v roce 2001 a není pro HGR 4420 

jako celek riziková. Navíc důlní vody z lomu Střeleč jsou z 95% vypouštěny do povrchových 

toků.  

 

BILANCE PODZEMNÍ VODY 

 Srážková infiltrace byla určena hydraulickým modelem na 578 l/s, tedy 3,8 l/s/ km
2
. Tato 

hodnota dobře koresponduje s hodnotou stanovenou hydrolologickým modelem (3,7 l/s/km
2
). 

 Předpokládána infiltrace z podloží (izolátor C/D) byla stanovena na 43,8 l/s. 

 Odtok podzemní vody z modelového území probíhá prostřednictvím drenáže podzemní vody 

do říční sítě a pramenů činí 428,4 l/s 

 Přetok do podloží a okolních rajonů byl spočten na 221,7 l/s 

 

NÁVRHY 

 V tomto rajonu je navržena změna hranice. Doporučují se připojit výskyty kolektoru D 

v okolí Sobotky a Turnova. 

 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. 
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