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ZAVEDENÉ ZKRATKY A POJMY 

AOPK Agentura ochrany přírody a krajiny ČR 

B separovaný základní odtok (mm/měsíc) 

BF modelovaný základní odtok (mm/měsíc) 

BFI baseflow index – poměr základního odtoku k celkovému 

CO celkový odtok  

ČGS Česká geologická služba  

ČHMÚ Český hydrometeorologický ústav  

ČKP česká křídová pánev  

ČOV čistírna odpadních vod 

ČR Česká republika  

ČÚZK Český úřad zeměměřický a katastrální  

GDO, Klíč GDO  jedinečné identifikační číslo objektu v archivu ČGS 

Geofond archiv ČGS 

GIS geografický informační systém  

HDZ hydrodynamická zkouška  

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

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

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

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

poskytování informací veřejnosti. Provádí se podle povodí povrchových vod a 

hydrogeologických rajonů podzemních vod (§ 21 vodního zákona).  

HPV hladina podzemních vod 

ID identifikační číslo  

IG inženýrskogeologický  

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

podzemních vod  

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

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

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

hospodářství - Terminologie hydrologie a hydrogeologie).  

MZe Ministerstvo zemědělství České republiky 

MŽP Ministerstvo životního prostředí České republiky  

P měsíční srážkový úhrn (mm/měsíc) 

PO podzemní odtok 

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

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

podzemních vod“  

PPZ připovrchová zóna 

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

za přírodních poměrů dlouhodobě doplňované infiltrací do hydrogeologického kolektoru nebo 

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

R měsíční odtoková výška pozorovaná (mm/měsíc) 

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

RM měsíční odtoková výška modelovaná (mm/měsíc) 

RCM regionální klimatické modely 

SEKM Systém evidence kontaminovaných míst 

T teplota 

TDS celková mineralizace (total dissolved solids) 

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

kolektorech (§2 odst. 7 vodního zákona).  

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

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

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

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

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

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

prostředí charakterizované společnou formou jejich výskytu nebo společnými vlastnostmi vod a 

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

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

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

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

využívat z hydrogeologického kolektoru nebo zvodněného systému, aniž nastane negativní 

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

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

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

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

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

pozdějších předpisů).  

ZO základní odtok  

ŽP životní prostředí 
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ÚVOD 

Cílem projektu Rebilance zásob podzemních vod financovaného Státním fondem životního prostředí 

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

standardních i moderních metodických postupů a technologií přehodnotit přírodní zdroje podzemních 

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

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

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

včetně stanovení podmínek využitelnosti podzemních vod při respektování ochrany podzemních vod 

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

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

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

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

provedených prací.  

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

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

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

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

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

přílohami výše uvedené všeobecné části zprávy. 

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

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

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

rajonu. 

 

 

1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 

 

Tab. 1-1. Základní údaje o hydrogeologickém rajonu 4521 (heis.vuv.cz) 

ID hydrogeologického rajonu: 4521 

Název hydrogeologického rajonu: Křída Košáteckého potoka 

ID útvaru: 45210 

Název útvaru: Křída Košáteckého potoka 

Plocha, km
2
: 337,569 

Pozice: rajon základní vrstvy 

Geologická jednotka: Sedimenty svrchní křídy 

Povodí: Labe 

Dílčí povodí Horní a střední Labe 

Bilancovaný kolektor: kolektor C - jizerské souvrství, střední turon 

Kraje: Středočeský 

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

 

Hydrogeologický rajon 4521 o rozloze cca 338 km
2
 leží v tektonicky velmi málo narušené nejjižnější 

části boleslavsko-mělnického zvodněného systému v pojetí Krásného et al. (2012). Z hlediska starší 

rajonizace (Olmer – Kessl et al. 1990 et al.) tvoří jv. část rajonu 452 a bilančního celku 1 – křída 

pravostranných přítoků Labe (Herčík a kol. 1987, 1999). Ohraničení rajonu je dáno rozvodnicí 

Košáteckého potoka vůči okolním povodím, kromě jižní hranice, kterou definuje tok Labe jako 

regionální erozní báze.  

Území rajonu 4521 je budováno převážně sedimenty svrchnokřídového stáří – cenomanu až svrchního 

turonu. Z hydrogeologického hlediska lze v rajonu vyčlenit 2 hlavní kolektory: bazální kolektor A 

(cenoman, perucko-korycanské vrstvy), který představuje HGR 4710 a hlavní (svrchní) kolektor C 

(jizerské souvrství - turon), které jsou od sebe odděleny izolátorem (slínovce bělohorského souvrství 

a prachovci ve stropu korycanských vrstev na S).  

Vodohospodářsky nejvýznamnější nádrž podzemní vody je v kolektoru C.  

 

 

Obr. 2-1. Situace hydrogeologického rajonu 4521 
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3. VSTUPNÍ INFORMACE

3.1. GEOLOGICKÁ PROZKOUMANOST 

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

stratigrafie české křídy podal Dvořák (1958). Základ k rozdělení křídy položil Krejčí (1867), který zde 

vyděloval jizerský pískovec kvádrový a teplickou opuku. Frič (1885) následuje Krejčího stratigrafické 

schéma.  Jizerské vrstvy na Kokořínsku člení ještě podrobněji na přechodní vrstvy byšické, kvádry 

kokořínské s opukovou vložkou, vrstvy trigoniové a bryozoické. Každá vrstva byla pak 

paleontologicky charakterizovaná. 

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

princip při vydělování jeho pásemného dělení (pásma I až X) křídových sedimentů. Pro rajon 4521 

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

a, b, c, d. 

Klein a Soukup (in Horný ed. 1963) opravují předchozí chybná stratigrafická zařazení (hlavně 

semických slínů) a poukazují, že v Pojizeří je obtížné stanovit hranici spodní/střední turon. Klein 

(1966) poprvé na základě analýzy hlubokých vrtů vyčleňuje sedimentární cykly ve středním turonu a 

ukazuje jejich význam pro stratigrafii a litofaciální analýzu. Zároveň konstruuje paleofaciální mapky v 

území mezi Labem a Jizerou. 

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

stratigrafického konceptu pro geologické mapy bylo vypracováno litostratigrafické dělení české 

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

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

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 4521) ji aplikuje Uličný – 

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

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

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

vrtných jader či při absenci technologie jádrového vrtání.  

Přehled geologického mapování do roku 1961 kriticky zhodnotil Soukup (in Čepek et al. 1963) a do 

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

000 a to na listech map: 03-33 Mladá Boleslav (Pražák 1995), 13-11 Benátky nad Jizerou (Hradecká 

ed. 1995) a 13-13 Brandýs nad Labem (Holásek ed. 1987), 12-22 Mělník (Holásek ed. 1988) a List 02-

44 Štětí. Z hlediska geologického mapování bylo tomuto území až do 60. let 20. stol. věnováno málo 

pozornosti. Křídové sedimenty v okolí Mělníka mapoval v letech 1882-1891 Č. Zahálka. Výsledky 

tohoto mapování byly publikovány až B. Zahálkou (1941). Podkladem pro zpracování křídových 

sedimentů na listu 12-22 Mělník bylo až mapování Ústředního ústavu geo1ogického, později Českého 

geologického ústavu 1 : 25 000 listy 12-221 Mělník (Zelenka ed. 1994) a 12-224 Neratovice (Volšan 

ed. 1990). Mapování křídových sedimentů na Kokořínsku, jejich stratigrafií a sedimentologií se 

podrobně zabýval v diplomové práci Adamovič (1989, 1994). Nejnověji se geologickým mapováním 

zabývala česká geologická služba, kde v jižní části rajonu 4521 proběhlo novější mapování na listu 

1 : 25 000 Brandýs nad Labem – Stará Boleslav (Holásek ed. 2005). Novější mapové podklady jsou 

dostupné na mapovém serveru ČGS na www.geology.cz. 

http://www.geology.cz/
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VRTNÁ PROZKOUMANOST 

I když je vrtná prozkoumanost rajonu 4521 nerovnoměrná (Obr. 3-1), přesto přináší podstatné 

informace o geologické stavbě území. Vrty zastihující turonský křídový kolektor jsou soustředěny do 

okolí ložiska černého uhlí Mělník-Benátky nad Jizerou. 

V letech 1939-1945 zde probíhaly hydrogeologické vrty firmy Artezia. Intenzivnější vrtný průzkum 

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

na linii Mělník-Ještěd (vrty MJ-1 až MJ-3). Vrty byly vyhloubeny v rámci úkolu Výzkum geologické 

stavby podloží české křídy (Malkovský et al. 1974). Tyto vrty byly komplexně geologicky 

apaleontologicky zpracovány. Jelikož několik z těchto vrtů zastihlo karbonské sedimenty 

vproduktivním vývoji, byly další vrtné akce uskutečněny při ložiskovém průzkumu na černé uhlí 

mšenské pánve v oblasti Mělníka a Benátek nad Jizerou (14 vrtů MB-3 až MB 27) v letech 1966 - 

1972  (Holub et al. 1972, Holub – Tásler (1981) a později v letech 1981-1989 (Žbánek et al. 1991), 

kdy bylo vyhloubeno 26 jádrových vrtů, např. MV-2 Mělnické Vtelno a KV-1 Kropáčova Vrutice.  

Další práce byly spojeny s regionálně hydrogeologickým průzkumem v povodí Pšovky (6 vrtů řady 

Pš) a v povodí Košáteckého potoka (13 vrtů řady Kš; Hercog 1966). Pouze okrajově, v severní části 

rajonu 4521, sem zasáhl ložiskový průzkum na uran, kdy bylo vyhloubeno několik vrtů v letech 1964-

1980 (Rutšek a Kučera 1995). Ojedinělé vrtné akce Vodních zdrojů a Stavební Geologie se 

uskutečnily v 80. letech 20. stol. Jednou z posledních akcí byly hydrogeologické monitorovací vrty 

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

Pro potřeby geologického modelu a pro konstrukci geologických řezů bylo analyzováno 

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

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

3.1.1. PRÁCE PROVÁDĚNÉ V RÁMCI PROJEKTU 

Na začátku projektu byla provedena zevrubná rešerše geologických prací v rajonu 4521 (Čech 2012), 

v průběhu projektu byly v rajonu 4521 v letech 2014-2015 vyhloubeny čtyři vrty (Tab. 3-1), tři z nich 

prošly celým křídovým profilem (4521_A, 4521_B a 4710_38). Tři vrty byly jádrové, hloubené 

metodou wire-line (G), jeden byl rotačně příklepový (HG). Dva vrty (4521_B a 4522_D) byly 

situovány při hranici s okolními rajony 4410 a 4522. 

Tab. 3-1. Přehled vrtů vyhloubených v rámci projektu , které prošly kolektorem C 

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

4521_A Nový Vestec G 46 Čech et al. 2015 

4521_B Kluky G 350 Nádaskay et al. 2015 

4522_D Libovice G 290 Adamovič et al. 2015 

4710_38 Byšice HG 160 Navrátilová et al. 2015 

V rajonu 4521 byly nově konstruovány 3 geologické řezy (Obr. 3-1, Obr. 4-3, Obr. 4-7 a Obr. 4-8), 

navíc některé řezy přesahují do sousedních rajonů 4410 a 4430. Logickou součástí geologických řezů 

je i cenomanská vrstva bazálního kolektoru samostatného rajonu 4710. 

V rámci projektu bylo provedeno nové komplexní geofyzikální měření na ploše Brandýs - Stará 

Boleslav (Karous et al. 2015; interpretace je součástí následující kapitoly; Obr. 4-13, Obr. 4-14)





Obr. 3 - 1. Situace vybraných vrtů a průběh geologických řezů v rajonu 4521. 





Rebilance zásob podzemních vod        ID EIS 10051606-SFŽP

17 

3.2. HYDROGEOLOGICKÁ PROUKOUMANOST 

Hydrogeologické poměry zájmového území jsou nejnověji přehledně zpracovány v souhrnné 

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

(zasahuje i do roudnicko-mochovské hydrogeologické oblasti). Nejobsáhleji byla systematicky 

zpracovaná křída v rámci Hydrogeologické syntézy české křídové pánve – bilanční celek 1 (Nakládal 

in Herčík a kol. 1987) a v publikaci Hydrogeologie české křídové pánve (Herčík a kol. 1999).  

Hydrogeologická prozkoumanost zájmového území odpovídá vodohospodářskému významu výše 

jmenovaných hlavních jednotek. Relativně velký počet údajů z vrtné databáze je z nejvýznamnějšího 

hydrogeologického celku, jizerského souvrství ve facii kvádrových pískovců, i když vrty jsou plošně 

nerovnoměrně rozmístěné. Nízký stupeň hydrogeologické prozkoumanosti je v hlubších částech 

křídové pánve, kde se řešil jen modelový vztah mezi těžbou uhlí a využitím podzemních vod v oblasti 

dolní Pšovky (Jetel-Mucha et al. 1988, Holub-Jetel 1972 a Jetel in Klener 1985, Jetel 1982, Kaucký 

1991, Hrazdíra 1995, Klibányi et al. 1999). Na území byla provedena celá řada systematických 

hydrogeologických průzkumů, zaměřených na průzkum a využítí průlinovo-puklinového kolektoru 

jizerských vrstev středního turonu zejména v povodí Košáteckého potoka (Čapek 1973, 1980, 1984, 

1988), v oblasti Pšovky a Košáteckého potoka (Hercog 1966, Hoppe - Hercog 1969, Slepička - Pačes 

et al. 1978). Souhrnně jsou hydrogeologické poměry křídových kolektorů zpracovány 

v Hydrogeologické syntéze české křídové pánve (Herčík et al. 1980, 1984, 1987, 1999).  

Celkový přehled o zájmovém území poskytují hydrogeologické mapy 1 : 50 000 a 1 : 200 000 – 

konkrétně: Základní hydrogeologické mapy ČSSR 1 : 200 000, především listy 12 Praha, 13 Hradec 

Králové a k nim příslušné Vysvětlivky (Hazdrová 1981a,b, Hazdrová et al. 1983, Krásný 1981ab, 

Krásný et al. 1982), Hydrogeologické mapy 1 : 50 000 především listy 12-22, 13-11, 03-33 (Hrkal 

1988, Zelinka 1995, Zícha 1995) a k nim příslušné hydrogeologické kapitoly ve Vysvětlivkách 

k souboru geologických a ekologických účelových map přírodních zdrojů 1 : 50 000 (zpracovali 

Hrkal, Zelinka in: Müller ed. 1991, 2001).  

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 C. 

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

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

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

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

řady pozorování hladin a chemismu podzemních vod ČHMÚ. 

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

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

Tab. 3-2 Vrtná prozkoumanost podle databáze ČGS (převedené do Gdbase-5) 

HGR 

Počty HG objektů 

v geodatabázi s analýzou 
s údajem o 

hladině 

s hloubkou > 

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

4521 297 258 240 249 30 23 96 11 
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Obr. 3-2. Vrtná prozkoumanost dle Geodatabáze 

Specifická pozornost byla věnována vrtům s dlouhodobým režimním měřením, vrty přiřazené 

k definovaným kolektorům jsou uvedeny v Tab. 3-3 a zobrazeny jsou v mapě na Obr. 3-3. 

Tab. 3-3 Vrty s režimním pozorováním 

klíč_GDO x_sour y_sour název lokalita 
sledován 

od roku 

sledovaný 

parametr 
kolektor ČHMÚ 

692523 -718811,13 -1006246,96 2H-130 Vrátno 2008 H A VP7545 

687078 -718821 -1006274 2H-129 Vrátno 2008 H C VP7544 

84642 -720176 -1008796 PŠ-19 Mšeno (Stránka, Tasjná) 1994 H, A C VP7525 

206417 -730810 -1017290 Pš-S-13 Jelenice u Mělníka 1971 H kvartér VP0695 

550986 -715749 -1019232 V-3/7526 Hřivno (Kropáčova Vrutice) 1995 H, A C VP7526 

695448 -720083 -1020500 2H133 Nemyslovice 2008 H C VP7549 

682104 -714407 -1017191 2H136 Horní Slivno 2008 H C VP7547 

H – sledování hladin podzemní vody; A – chemické analýzy podzemní vody 
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Obr. 3-3. Vrty s režimním pozorováním 

 

ARCHIVNÍ HODNOTY PŘÍRODNÍCH ZDROJŮ A VYUŽITELNÉHO MNOŽSTVÍ 

Archivní hodnoty přírodních zdrojů a využitelného množství (Tab. 3-4) byly převzaty z protokolů 

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

platných plánů povodí.  

 

Tab. 3-4. Archivní hodnoty přírodních zdrojů a využitelného množství v l/s 

Rajon/ 

bilanční 

celek 

Plocha 

(km2) 

Přírodní 

zdroje (l/s) 

Využitelné 

množství (l/s) 
Kategorie Protokol/ Reference Poznámka 

4521 338 1435   HG rajonizace* 
Základní odtok 2007 Q 50% 

(VÚV) 

  3028 1600  
KKZ 234-16/3-82 

Doplněk 386-16/5-84  
ČHMÚ 1991 – suma pro 452 

452/bc1 843 312 140 C2  
Syntéza křídy ** 

Kolektor A 

452/bc1 843 3150 1990 / 1445 C1 / C2   

Kolektor C (kategorie 

C1+C2) pro celý bc1 

hydrogeol. model ** 

4521   50   Zima 1960 

M9   720 C1  

Povodí Pšovky a 

Košáteckého potoka (SVP 

1975) 

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

4.1. GEOLOGICKÁ STAVBA 

Hydrogeologický rajon 4521 leží v oblasti s celkově nevýrazným tektonickým postižením křídových 

(turonských) vrstevních celků, poměrně uniformně ukloněných k východu a jihovýchodu. 

Hydrogeologický rajon 4521 „Křída Košáteckého potoka“ zahrnuje základní vrstvu turonských 

sedimentů. V podloží turonských sedimentů rajonu 4521 jsou křídové sedimenty cenomanu, které 

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

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

stručně, ale jsou zahrnuty do přiložených geologických řezů. Na SZ rajonu 4521 se vyskytují relikty 

neogenních vulkanitů, při jz.okraji rajonu fluviální akumulace kvartérních rajonů regionu Labe. 

4.1.1. STRATIGRAFIE A LITOLOGIE 

SVRCHNÍ KŘÍDA - ČESKÁ KŘÍDOVÁ PÁNEV 

Území základního hydrogeologického rajonu 4521 představuje tzv. jizerský litofaciální vývoj české 

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

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

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

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

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

v pelitické facii labského vývoje.  

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

bělohorské, jizerské, teplické a rohatecké vrstvy ve stratigrafickém rozsahu turon-coniac (Obr. 4-2). 

Mladší křídová souvrství se vzhledem ke kenozoické inverzi reliéfu a denudaci již nezachovala. Na 

Obr. 4-2 je zobrazeno podrobnější členění podle genetické stratigrafie (Uličný et al. 2015), která je 

používána v geologických řezech, a zobrazeny jsou rovněž neformální stratigrafické jednotky 

Zahálkova členění, i když s určitou rezervou.  

Největší plošné rozšíření v rajonu má jizerské souvrství (Obr. 4-1 a Obr. 4-6), které představuje 

vodohospodářsky velmi významný kolektor podzemních vod. V jizerském souvrství dochází v rajonu 

4521 ke štěpení pískovců kolektoru C na několik písčitých těles se subkolektory Ca a Cb. Nižší část 

jizerského souvrství spolu s bělohorským souvrstvím tvoří spolu jeden litologický cyklus 

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

souvrství tvoří hydrogeologický izolátor stejně jako pelity teplického souvrství, které jsou v nadloží 

jizerského souvrství. Nejmladší jednotkou, zachovanou v drobných reliktech, jsou rohatecké vrstvy, 

které mají lokálně charakter hydrogeologického kolektoru s puklinovou propustností. Schematický 

přehled kolektorových těles v rajonu 4521 ukazuje Obr. 4-2. 



Obr. 4 - 1. Přehledná geologická mapa rajonu 4521 (výřez z geologické mapy 1 : 500 000 Stráník-Cháb-Eliáš 2007). 
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Obr. 4-2. Stratigrafické schéma a pozice turonských kolektorů v rajonu 4521 a cenomanského kolektoru A 

(v rajonu 4710) 

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

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

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

bazální křídový kolektor je vyvinut v podloží turonských sedimentů rajonu 4521. Pouze při jz. okraji 

rajonu 4521 tvoří úzký pás povrchových výchozů, většinou zakrytých kvartérními akumulacemi (Obr. 

4-1 a Obr. 4-4). Sedimenty perucko-korycanského souvrství nejsou litologicky homogenní, 

reprezentují uloženiny vzniklé v různých sedimentačních režimech. Proto se v rámci perucko-

korycanského souvrství vydělují dvě až tři části. Perucké a korycanské vrstvy (Čech et al. 1980), popř. 

perucké, korycanské a pecínovské vrstvy (např. Uličný – Laurin 2000). Perucké vrstvy představují 

kontinentální a paralické sedimenty vyplňující centrální paleodrenážní údolí, pískovce korycanských 

vrstev byly ukládány v příbřežní zóně a pecínovské vrstvy představují mělkomořské sedimenty. Takto 

jsou interpretovány i jako genetické sekvence. Uličný et al. (2009b) a Uličný et al. (2015) vydělují 

v rámci cenomanu šest genetických sekvencí (Obr. 4-2). 

Mocnost perucko-korycanského souvrství (bez pecínovských vrstev, CEN 6) se pohybuje v z. a sz. 

části rajonu 4521 (v blízkosti bezdězské elevace) kolem 10-20 m, směrem k Jizeře mocnost stoupá 

přes 30 m. 

Bělohorské souvrství 

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

je za bělohorské souvrství považován pelitický interval (TUR 1 a 2) v nadloží pískovců korycanských 
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vrstev (a vápnitých prachovců pecínovských vrstev CEN 6) a v podloží pískovců jizerského souvrství 

(TUR 3).  

V celé oblasti rajonu 4521 je bělohorské a spodní část jizerského souvrství (TUR1-TUR4) vyvinuto 

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

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

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

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

celého progradačního cyklu se pohybuje v rozmezí 150 – 190 m, přičemž mocnost vzrůstá směrem od 

JV k SZ. 

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

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

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

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

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

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

sekvence TUR 3 (viz geologické řezy na Obr. 4-7 a Obr. 4-8). Problémy v korelaci nastávají při 

hranici s HGR 4410, v oblasti anomálního vývoje kolektoru C (Obr. 4-3). 

 

 

Obr. 4-3. Stratigrafický korelační řez 4521_SV1 (výřez) znázorňující anomální vývoj písčitých těles v sekvencích 

TUR 2 (bělohorské souvrství) a TUR 3 (báze jizerského souvrství).. 

Fialová plocha představuje písčitou facii sekvence TUR 2, hnědá plocha písčitou facii sekvence TUR 3. 

 

V oblasti zlomové zóny Skalského potoka je směrem ke hranici s HGR 4410 evidentní prudká faciální 

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

a předbřěžních, spojený též s poklesem celkové mocnosti, což Uličný et al. (2009a) interpretovali jako 
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následek synsedimentárních tektonických pohybů na zmíněné zlomové zóně. Ve vrtu Vrátno a Trnová 

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

souvrství). 

V minulosti bylo používáno rovněž chronostratigrafické kritérium spodní/střední turon 

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

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

a amonitů značně liší.  

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

slínovce, prachovité slínovce až vápnité prachovce. V reliéfu tvoří sníženiny (Mělnická kotlina na J) 

vyhloubené v těchto vůči procesům zvětrávání a odnosu málo odolných pelitech. Výchozy v těchto 

sedimentech jsou silně rozvětralé, postižené soliflukcí. Litologické sledování v souvislejších profilech 

je možné pouze ve vrtech.  

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

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

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

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

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

báze turonu (Valečka et al. 1999, Hercig – Hrušková 1990).  

Mocnost bělohorského souvrství v Pojizeří v pelitické facii se pohybuje cca 80-90 m v z. části rajonu 

4521, ve v. části rajonu vzrůstá až na 120 m. Hranice spodní/střední turon probíhá cca 30–50 m nad 

bází bělohorského souvrství.  

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

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

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

 

Jizerské souvrství 

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

jednotku redefinovali Čech et al. (1980). V typové oblasti (Pojizeří) litologicky dominují jílovito-

vápnité pískovce a křemenné pískovce vycházející na velkých plochách, které jsou prořezávány 

pravostrannými přítoky Jizery a Labe (Obr. 4-4). Patří sem písčité sedimenty svrchní části bělohorsko-

jizerského cyklu (Zahálkovo pásmo IV – VIII) a písčité sedimenty mladšího či mladších cyklů 

(Zahálkovo IX pásmo). Z hlediska sekvenční/genetické stratigrafie odpovídá jizerské souvrství 

souboru sekvencí TUR3 až TUR 6 (Uličný et al. 2009a, 2015; Obr. 4-2). 

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

křemennými pískovci, do jizerské faciální oblasti charakteristické jílovitovápnitými pískovci (Obr. 

4-4). Distální facie křemenných pískovců (tzv. kokořínské kvádry) se projevuje několika „jazyky“ 

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

vymapovány tyto faciální přechody na povrchu. Ve vrtech lze stanovit dvě hlavní tělesa křemenných 

pískovců. Nižší těleso (část sekvence TUR 3 a sekvence TUR 4, spodní kokořínský kvádr) by 

odpovídalo hydrogeologickému kolektoru Ca, vyšší těleso (část TUR5 a TUR 6) by odpovídalo 

hydrogeologickému kolektoru Cb. Ve vrtech poměrně dobře dokumentovaných (např. v novém vrtu 

4521_B Kluky) a v karotážních záznamech je patrný komplikovanější profil, především ve vyšší části 

jizerského souvrství s dvěma a více progradačními cykly. Štěpení kolektoru C je zde do několika 

klínovitých těles vykliňujících směrem k V k Jizeře. 
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Obr. 4-4. Mapa povrchových výchozů jizerského souvrství rozčleněných podle stratigraficko-faciálních 

charakteristik a hydrogeologické funkce. 

Rozsah vápnitých a křemenných pískovců (TUR 3a 4) hydrogeologického subkolektoru Ca (modře šikmo 
šrafováno), rozsah vápnitých a křemenných pískovců (TUR 5 a 6) subkolektoru Cb (tečkovaně šrafováno). 
Křemenné pískovce kolektoru C jsou označeny žlutozelenou šikmou šrafou. Zobrazeny jsou i povrchové výchozy 
perucko-korycanského souvrství (bazální kolektor A) hnědou plochou a povrchové výchozy pelitického izolátoru 
A/C bělohorského souvrství. Napa je doplněna vybranými staršími vrty (černě) i novými vrty vyhloubenými v rámci 
projektu Rebilance (zeleně). Hranice rajonu 4521 jsou vyznačeny červeným polygonem. 



Rebilance zásob podzemních vod                                                                        ID EIS 10051606-SFŽP 

27 

 

Obr. 4-5. Rozsah kolektoru C s izoliniemi báze kolektoru C (m n. m) 
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Příčný geologický řez (SZ 1; Obr. 4-7), paralelní se směrem progradace deltových systémů, ukazuje 

faciální vztahy v rámci deltových „jazyků“ přecházejících směrem k východu do prodeltových 

heterolitických facií a dále do předbřežních až hemipelagických sedimentů východně od toku Jizery. 

To samé ilustruje i Obr. 4-6. 

Obr. 4-6. Výřez opěrné korelace ve směru SZ-JV, ilustrující přechod kolektorských facií jizerského souvrství 

v sekvencích TUR 4 a TUR 5 (barevné výplně) do prachovitopísčitých facií. 

Řezy sv. směru (Obr. 4-8) ilustrují jak postupné ztenčování a vykliňování písčitých facií TUR 4 

směrem na jih, tak velmi prudkou faciální změnu v TUR 3 v témže směru. V řezu SV1 (Obr. 4-3, Obr. 

4-8) je dokumentován rychlý přechod více než 50 m mocného sledu pískovců facie deltového čela (vrt 

11480512 Vrátno) do izolátorských facií prodeltových až předbřežních prachovců a prachovitých 

pískovců ve vrtu Cho-1 Chorušice. V sekvenci TUR 4 je tento přechod méně náhlý, nicméně celkově 

se mocnost kvádrových pískovců TUR 3-4 (tedy spodní části kolektoru C) mění z více než 100 m na 

méně než 60 m a směrem na J-JV dále klesá. Tyto změny byly způsobeny zřejmě synsedimentární 

tektonickou aktivitou. Předpokládaná synsedimentární aktivita zlomové zóny Skalského potoka zde 

vedla k udržení přínosu písku na čela delt podél této zóny a ke koncentraci hrubozrnných kvádrových 

pískovců především na její sv. straně. Tím zde došlo k amalgamaci pískovcových těles, která se mj. 

projevuje nižším až nulovým litologickým kontrastem v nadloží transgresních ploch. Díky tomu je zde 

kolektor C v jeho spodní polovině litologicky mimořádně homogenní, téměř nepřerušován 

jemnozrnnějšími partiemi. Sz. okraj HGR 4521 je přibližně paralelní se strukturními liniemi zlomové 

zóny Skalského potoka (např. Skramoušský důl – údolí Košáteckého potoka, paralelní Skalský potok), 

kterou Uličný et al . (2009a,b) interpretují jako synsedimentárně aktivní. Přestože celkový vertikální 

skok bloků na SV a JZ, měřený relativní pozicí báze turonu, nepřesáhl do konce středního turonu 30 

m, je pravděpodobné, že topografie mořského dna v prodeltové oblasti, kterou zlomová zóna 

Skalského potoka vytvořila, ovlivnila směr progradace písčitých delt sekvencí TUR 3 a TUR 4 a spolu 

s jizerskou zlomovou zónou s.s. utvářela zhruba trojúhelníkovitý tvar tehdejšího depocentra (Uličný 

2009a).  



Obr. 4 - 6. Stratigrafický korelační řez 4521_SZ_1 



Obr. 4 - 7. Stratigrafický korelační řez 4521_SV_1 A 4521_SV_2
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Ke zlomové zóně Skalského potoka má zřejmě vztah i anomální vývoj spodní části kolektoru C, 

zachycený archivními vrty 11360348 Nosálov a 10280512 Trnová (ten je již na území HGR 4410, ale 

v těsném sousedství a stratigrafické souvislosti s HGR 4521), a nově potvrzený též vrtem ČHMÚ 

z r. 2006, č. 2H130 Vrátno. Karotážní data těchto vrtů a jejich předběžnou interpretaci též ukazuje 

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

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

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

zvětšující mocnost kolektoru C až o 50 m. 

Stratigraficky se zcela odlišují od laterálně ekvivalentních jednotek s dominancí prachovců až 

slínovců. Mezi jednotlivými tělesy pískovců anomálního vývoje v uvedených třech vrtech lze 

v omezené míře korelovat některé partie, což by nasvědčovalo laterální kontinuitě těles na vzdálenosti 

cca 1 km. 

Nově provedený vrt 4521-B Kluky zastihl oblast mimo anomální pískovcová tělesa, korelující 

s normálním vývojem jednotek TUR 3-4 dále k jihu. Tím je tvar oblasti anomálního vývoje dále 

upřesněn (Obr. 4-12) jako podlouhlý či elipsoidální region, jehož jihovýchodní ukončení ovšem není 

známo. S ohledem na význam pro poznání litologie, celkového objemu a hydrologického režimu 

kolektoru C v těchto místech by v blízkém budoucnu tato oblast s relativně řídkou vrtnou sítí měla být 

prozkoumána dalšími vrty. (Vrt MŠ-1 Mšeno nezasahuje hlouběji než 150 m a nemá dostatečný 

rozsah karotážních metod, vrty MJ-2 Stránka a MJ-3 Doubravice byly vrtány v 60. letech a jejich 

karotážní data nemají kvalitu umožňující spolehlivou korelaci. Vrt Pš-19 postrádá karotáž úplně a má 

jen povšechný popis jádra. Další vrt, situovaný bezprostředně za sv. hranicí HGR 4521, je Kš-7/1, 

bohužel rovněž bez karotáže, s velmi povšechným popisem jádra a tedy nepoužitelný.) 

Bázi sekvence TUR 5 ve vyšší části jizerského souvrství označuje výrazná úroveň se zvýšeným 

obsahem karbonátu, především v podobě konkrecionální cementace. Tato úroveň je regionálním 

dílčím izolátorem v rámci kolektoru C, oddělující jeho spodní a svrchní část. Svrchní část, 

odpovídající sekvencím TUR 5 a TUR 6, místy tvoří i zavěšené zvodně (F. Herčík, osobní sdělení, 

2013). Celkově jsou kolektorové facie TUR 5 výrazně více cementované karbonátovým sparitovým 

tmelem, než podložní TUR 3 a 4. V dřívější praxi byly označovány jako „souvrství IX“ podle 

Zahálkovy a Soukupovy nomenklatury (např. Hynie, 1961) a tvoří naprostou většinu výchozů 

kolektoru C v rajonu. Střídání hrubozrnných pískovců s vyšším podílem skeletálního materiálu 

s jemnozrnnými vápnitými pískovci nasvědčuje přítomnosti většího počtu sekvencí malého měřítka, 

jejichž sedimentární historie dosud není podrobněji prozkoumána (srov. Uličný et al., 2014). Ve vrtu 

Sli-1 Slivínko (Obr. 4-6) je zachycen strop kolektoru C vyvinutého již v distální facii typické spíše pro 

HGR 4410 a 4430, jako převládající jemnozrnné, bioturbované vápnité pískovce. 

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

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

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

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

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

a Adamovič (1994) prezentují model migrujících podmořských valů (Obr. 4-9), Uličný et al. (např. 

2009a) upřednostňují deltový model (Gilbertovská delta; Obr. 4-10), vázaný na vznik depocentra dílčí 

lužicko-jizerské pánve. 

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

kolem 200 m, v dolním Pojizeří se dramaticky snižuje téměř na polovinu (cca 140 m ve vrtu Sli-1 

Slivínko). 
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Obr. 4-9. Model migrujících písečných valů na dně 

mělkého šelfu (Adamovič 1994). 

 

Obr. 4-10. Schematický blokdiagram (bez měřítka) 

přibližující interpretaci deltového systému TUR 3, podle 

Uličného et al. (2009a). 

Šedé - sedimenty prodelty a předbřeží; oranžové – 
deltové čelo a další proximální prostředí sedimentace. 
Žlutá šipka indikuje směr přínosu sedimentu a celkový 
směr progradace delt. Červeně ohraničená oblast 
odpovídá zhruba pozici pojizerských HGR 4521, 4410 a 
4430 vůči okraji deltového systému v období maxima 
progradace. 

 

Teplické souvrství a rohatecké vrstvy 

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

souvrství. Relikty teplického souvrství se vyskytují v okolí Vysoké Libně, Dolního a Horního Slivna. 

Teplické souvrství charakterizují tmavošedé vápnité jílovce. Jejich mocnost se pohybuje do 25 m. V 

nadloží jílovců teplického souvrství byly zjištěny pevné silicifikované slínovce a vápence rohateckých 

vrstev (mocnost cca 10 m), které tvoří vrcholovou část reliktů teplického souvrství. 

 

KENOZOIKUM 

Relikty alkalických vulkanitů kenozoika. Sedimenty svrchní křídy pronikají izolovaná tělesa 

kenozoických alkalických vulkanitů ve formě subvulkanických těles při hranici s rajonem 4522 a 

4410. 

Kvartér. Při j. okraji rajonu 4521 jsou akumulace pleistocenních fluviálních akumulací patřících do 

regionu Labe (HGR 1171, 1172) vázané na říční údolí Labe. Kolektory jsou zde vázány na akumulace 

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

menším rozsahu pískovce odpovídající křídovému kolektoru A.  

 

4.1.2. STRUKTURNÍ STAVBA 

Tektonická deformace na většině plochy HGR 4521 je minimální. Křídové vrstvy se uklánějí mírně k 

SV jak je patrné z konstrukce korelační plochy představované stropem subkolektoru Ca. V s. polovině 

rajonu se úklon vrstev stáčí k JJV v místě, kde Valečka et al. (1999) interpretují tzv. živonínskou 

synklinálu.(Obr. 4-11) 
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Z křehkých deformací se uplatňují struktury sz.-jv. směru a to především labská tektonická zóna při j. 

okraji rajonu 4521. Většinou je zcela překryta kvartérními fluviálními akumulacemi. Morfostrukturně 

se nevýrazně propaguje úzkými sz.-jv. směrem protaženými hřbety v plochém údolí Labe (Turbovický 

hřbet jv. od Mělníka, Cecemín u Všetat). Zlomy, které tyto hřbety ohraničují (Obr. 4-11), 

interpretujeme drobné lokální vertikální skoky, ale předpokládáme, že tyto zlomy byly v pokřídovém 

období oživeny hlavně jako horizontální posuny, u nichž byla vertikální složka pohybu druhotná. 

 

Obr. 4-11. Izoliniová mapa stropu sedimentárního cyklu bělohorského až spodní části jizerského souvrství 

(křemenné pískovce pásma VIII, TUR4)- subkolektoru Ca (modrá plocha) s vyznačenými analyzovanými vrty a 

tektonikou (černé linie). Povrchové výchozy cenomanského kolektoru jsou hnědé plochy. 

 

Morfostrukturně se projevuje průběh vykáňského zlomu sz.-jv. směru s přidruženou flexurou (Coubal 

2010), podle níž poklesla sv. kra o cca 30 m. Čech (2012) podrobně diskutuje rozdíly v pojetí 
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tektonické stavby v údolí Labe v různých mapových podkladech. V pojetí přijatém zde jsou jednotlivé 

zlomy dílčími součástmi labsko-železnohorské zlomové zóny sensu lato a v konkrétní interpretaci na 

Obr. 4-12 se blíží pojetí Valečky (in Volšan ed. 1990). 

 

 

Obr. 4-12. Schematický geologický řez údolím Labe u Neratovic v mapových vysvětlivkách Volšana ed. (1990). 

Zeleně je vybarven cenoman (kolektor A). 

 

 

Obr. 4-13. Geofyzikální profily na lokalitě Brandýs-Stará Boleslav s interpretací labské zlomové zóny (Karous et 

al. 2015) 
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Tuto představu podporují i komplexní geofyzikální měření na lokalitě Brandýs-Stará Boleslav (Karous 

et al. 2015a) provedené v rámci projektu. Vedle nových informací o mocnosti a charakteru kvartérních 

sedimentů byla odporovými metodami potvrzena existence tektoniky v labském údolí, kde byly 

lokalizovány dva výrazné zlomy v podloží ve směru SZ-JV tvořící labské zlomové pásmo (Obr. 4-13), 

v kterém jsou i hrásťovité struktury (Obr. 4-14). Na jedné z hrásťových struktur byl situován nový vrt 

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

 

 

Obr. 4-14. Geologická interpretace hrásťové struktury v křídových sedimentech labské tektonické zóny na profilu 

P1-3 (lokalizace profilu na obr. Obr. 4-13). Podle Karouse et al. (2015). 

 

Na brusenském pásmu směru SV–JZ z. od Mšena došlo k poklesu sz. kry o 40 m (Adamovič a Coubal 

2012). Přes Mšeno a Příbohy prochází zlom s poklesem v. kry o 35 m (Adamovič 1989).  

Morfostrukturní analýza (Rajchl 2015) ukazuje dominanci struktur SZ-JV, což jsou projevy 

nejmladších tektonických poruch, z velké části puklinových zón. Pukliny tohoto směru bývají otevřené 

a jako takové drénují podzemní vodu. Jejich směr sledují hluboce zaříznutá údolí pravostranných 

přítoků Jizery a zřejmě i Košáteckého potoka. 

Vrty realizované v rámci projektu Rebilance zásob podzemních vod vedly ke změnám v interpretaci 

tektonické stavby východní a severní části rajonu. Výsledky vrtu 4522_D posloužily ke zpřesnění 

tektonické – zlomové stavby okolí Vrátenské hory, tedy na hranici rajonů 4522 a 4521. Nově zjištěné 

zlomy o výšce skoku 40 m mají relevanci pro hydraulický model území. 

Množství zlomů interpretovaných v geologických řezech nebylo začleněno do geologického modelu 

pro jejich malý skok na zlomu do 40 m. 
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4.2. HYDROLOGIE (SRÁŽKY A ODTOKY) 

Pro stanovení srážko-odtokových vztahů rajonu 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. 4-15.  

 

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

Číslo Lokalita 
Doba měření (hodnocení) 

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

900300 Bezno 1.1.1971 31.12.1979 79,70 11.9.2005 0,01 31.12.1979 1,66 

900301 Sovinky 1.1.1982 31.12.2010 65,90 23.6.1992 0,01 31.12.2010 1,60 

900319 Košátky 1.4.1971 31.7.1999 75,60 22.7.1995 0,01 31.7.1999 1,55 

900320 Košátky 1.8.1999 30.9.2002 38,20 4.8.2002 0,01 30.9.2002 1,65 

900322 Košátky 1.10.2002 31.12.2006 37,00 5.6.2003 0,01 29.12.2006 1,51 

900323 Košátky 1.1.2007 31.12.2010 41,00 7.8.2010 0,01 30.12.2010 1,67 

900326 Mšeno 1.1.1971 31.12.2010 88,00 19.7.1981 0,01 30.12.2010 1,75 

900331 Tišice 1.1.1971 31.12.1991 83,00 19.7.1981 0,01 31.12.1991 1,41 

900333 Tuhaň 1.1.1994 31.12.2010 64,90 4.8.2002 0,01 31.12.2010 1,36 

 

 
Obr. 4-15. Schéma pozice srážkoměrných stanic 

 

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

Základní data o průtokoměrných stanicích a jejich měření jsou uvedena v Tab. 4-2. Pozice 

průtokoměrných stanic je uvedena na Obr. 4-16. 
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Tab. 4-2. Základní hydrologické charakteristiky vybraných vodních toků 

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

odtok 
Poznámka 

      km2 m3/s   m3/s   m3/s m3/s/km2   

900022 Košátecký potok Košátky 150,64 1,75 20.3.1985 0,06 27.2.1985 0,37 0,0025 1971-2010 

 

 

Obr. 4-16. schéma pozice průtokoměrných stanic 

 

PROMĚNLIVOST SRÁŽEK NA PLOŠE HGR 4521 

 

Obr. 4-17. Výškopis [m n.m.] 

 

Obr. 4-18. Průměrné roční srážkové úhrny (1981-

2010) [mm/rok] 

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

porovnání s  
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Obr. 4-17 shledáme, že se zvyšující nadmořskou výškou se průměrné úhrny srážek směrem od jihu k 

severu zejména v severní části HGR podstatně zvětšují. 

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

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

teploty vzduchu s gradientem 0,03°C za rok s počátkem v roce 1963. 

 

Tab. 4-3. Vývoj srážkových úhrnů. 

 1961-1980 1981-2010 2001-2010 

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

HGR 559.49 563.28 1.01 593.8 1.05 

povodí Košátecký p. (Košátky) 587.05 593.28 1.01 629.1 1.06 

 

Tab. 4-4. Vývoj teploty. 

 1961-1980 1981-2010 2001-2010 

 [°C] [°C] dif.[°C] [°C] dif.[°C] 

HGR 8.45 9.29 0.84 9.61 0.32 

povodí Košátecký p. (Košátky) 8.00 8.81 0.81 9.15 0.34 

 

HYDROLOGICKÁ MĚŘENÍ VYBRANÝCH PROFILŮ NA POVRCHOVÝCH TOCÍCH (PPP) 

Pro identifikaci významnějších příronových nebo ztrátových úseků vodních toků byly vyhodnoceny 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

postupů je primární vyloučení (nebo kvantitativní definování) antropogenního ovlivnění 

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

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

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

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

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

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

podzemních vod, a úseků, kde dochází k infiltraci povrchových vod do vod podzemních. V rámci 
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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 měření PPP v rámci projektu je uveden v Tab. 4-5. Pozice měřených úseků je schematicky 

znázorněna na Obr. 4-19, schematické vyjádření měřených úseků je na Obr. 4-20 a Obr. 4-21. 

 

Tab. 4-5. Přehled provedených PPP 

Vodní tok Datum měření Počet měrných profilů Poznámka 

Košátecký p. 21.7.2013; 14.8.2014; 27.5.2015 17  + 2 součtové body 

 

 

Obr. 4-19. Pozice provedených měření PPP  

 

Postupné zkoumání korelace dlouhodobých časových záznamů kolísání podzemních vod 

a separovaného základního odtoku sloužilo k vyhledávání reprezentativního vrtu s dlouhodobým 

pozorováním hladin podzemní vody v dílčím povodí rajonu, ke kterému by byly vztaženy výpočty 

základního odtoku. Pro každou časovou řadu základního odtoku se hledal charakteristický měřený vrt, 

jehož kolísání hladiny podzemní vody je korelováno s kolísáním podzemního odtoku. Na 

reprezentativním vrtu se ověřoval vztah mezi změnami hladin podzemní vody a základního odtoku. K 

dvojici bylo definováno území, které reprezentuje. Korelace je testována na hodnotách základního 

odtoku podle různých metod a v případě pozitivních výsledků se hledají možné důvody z hlediska 

vlastností hydrogeologické struktury (např. vícekolektorový systém, velké rozdíly mezi 

hydrologickými a hydrogeologickými souvislostmi), ale také charakteristiky povodí, sledované 

reprezentativním profilem (hlavně z hlediska možných ovlivnění průtoků). 
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VYMEZENÍ PŘÍRONOVÝCH A ZTRÁTOVÝCH ÚSEKŮ NA POVRCHOVÝCH TOCÍCH 

Košátecký potok je pravostranný přítok řeky Labe do kterého se vlévá u Neratovic. Délka toku činí 43 

km, plocha povodí měří 219,16 km² a průměrný průtok u ústí je přibližně 0,7 m
3
/s. Vzhledem ke 

změnám v povodí v poslední době je nutné tyto údaje brát pouze jako relativní. Za Byšicemi nabírá 

potok své jediné dva větší přítoky trvalého charakteru, Jelenický a Tišický potok. 

Měření průtoků proběhlo v bezesrážkovém období, za setrvalých, nízkých stavů, ideálních pro PPP 

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

Koryto toku se v dlouhém úseku od pramenné oblasti zaplňuje pouze při jarním tání, nebo při velkých 

deštích. Voda se v korytě objevuje až zhruba v polovině celého toku (cca 20 km) nad Kropáčovou 

Vruticí (vývěry pramenů). Pod Kropáčovou Vruticí výrazný nárůst průtoků na relativně krátkém úseku 

toku (cca 2 km). 

Ačkoliv první dvě měření proběhla téměř za identických podmínek, výsledné průtoky jsou poměrně 

rozkolísané (zejména první kolo měření) bez jednoznačné závislosti.  

 

 
Obr. 4-20. Okamžitý průtok a specifický odtok v závislosti na kilometráži toku Košátecký potok 

 

 

Obr. 4-21. Okamžitý průtok a specifický odtok v závislosti na ploše povodí toku Košátecký potok 

 

Úsek mezi stálým měrným profilem ČHMU v Košátkách a následujícím profilem (KP3) byl 

pravděpodobně ovlivněn odvody vody do zmíněného Mlýnského potoka, který napájí rybníky v této 

oblasti. Měření na profilu KP2 nad Všetaty může být ovlivněno jednak vhodností profilů pro 

hydrometrování (bahnité nánosy – vyšší nejistota měření) tak zpětným vzdutím způsobené jezem, 

který se nachází pod profilem. Tento faktor ovlivnil pravděpodobně nejvíce měření v prvním kole. Při 

dalších měření, kdy byla tato skutečnost již známa, se tolik neprojevila. Minimální vzestup až pokles 

průtoků (zejména u specifického průtoku) měřených na závěrovém profilu (KP1), může mít řadu 
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příčin od větvení toku, přes akumulace vody v nádrži na začátku obce Přívory, po odběry vody 

(protéká střídavě zemědělskou krajinou a zástavbou – závlahy). Poslední zmíněný faktor se projevil 

zejména při posledním měření (velmi suché období roku s nedostatkem vody). 

 

 

4.3. HYDROGEOLOGIE  

Území HGR 4521 tvoří sedimenty křídového stáří (cenoman až turon). Z hydrogeologického hlediska 

lze v území rajonu vyčlenit bazální kolektor A (cenoman, perucko-korycanské vrstvy) tvořící 

samostatný hlubinný HGR 4710 a kolektor C (jizerské souvrství – střední až svrchní turon). Kolektory 

A a C jsou od sebe odděleny izolátorem (slínovce bělohorského souvrství a prachovce ve stropu 

korycanských vrstev na S).  

Kvartérní kolektor je vyvinut ve fluviálních sedimentech Labe a Košáteckého potoka.  

Území je z větší části deformováno do plochých vrásových struktur směru V-Z až SZ-JV. Intenzita 

puklinových systémů směru ZJZ-VSV a SV-JZ stoupá směrem k SZ ke středohorskému zlomu. Říční 

síť uvedené směry kopíruje.  

Vodohospodářsky nejvýznamnější je kolektor C, méně významný je kolektor A (HGR 4710) z důvodu 

složitější upravitelnosti vody. Archivní průzkumné práce se soustředily především na vyhledání 

vodohospodářsky významných zdrojů podzemních vod v jímacích územích, např. Střížovice – Sušno 

(střední část povodí Košáteckého potoka). 

V podloží křídových sedimentů slabě metamorfované horniny proterozoika až sp. paleozoika 

středočeské oblasti (bohemika) a mladší paleozoikum středočeské oblasti (roudnicko - mšenská 

pánev).  

Sedimenty české křídové pánve nasedající na podložní jednotky diskordantně jsou zastoupeny 

souvrstvími: perucko-korycanské, bělohorské a jizerské.  

Nejvýznačnější saxonské struktury v rajonu 4521 jsou struktury labského (sudetského) směru SZ – JV. 

Názory na průběh zlomů jsou různé. Volšan ed. (1990) uvádí systém zlomů poklesového charakteru, 

Zelenka (1994) však na Obr. 4-22 systém zlomů neakceptuje.  
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Obr. 4-22. Schematický geologický řez údolím Labe u Mělníka (Zelenka ed. 1994) 

 

Tab. 4-6. Kolektory a izolátory v HGR 4521 (a 4710) 

geologie hydrogeologická funkce velikost transmisivity 

Kvartér 

spraše izolátor  

svahové sedimenty izolátor až bezvýznamný kolektor  

náplavy Labe aj. významný kolektor vysoká 

K Kt, Kr izolátor  

Ř Kj kolektor C střední a vysoká 

Í  
Izolátor C/A 

nízká až střední 

D Kb  

A Kpk kolektor A  střední 

permokarbonské sedimenty, sp. 

paleozoikum, proterozoikum apod. 
podložní izolátor velmi nízká až nízká 

velikost transmisivity - ve smyslu Krásného (1986); Kr - rohatecké vrstvy; Kt - teplické souvrství; Kj - jizerské souvrství;  

Kb - bělohorské souvrství; Kpk - perucko-korycanské souvrství. 

 

PODLOŽÍ KŘÍDY – PERMOKARBON 

Podloží křídy je tvořeno převážně sedimenty permokarbonu. Sedimenty mšensko-roudnické pánve 

pod cenomanským kolektorem jsou zcela nevýznamné. Střídání pískovců, jílovců, arkóz a drob 

vytváří systém puklinových kolektorů a izolátorů se zpomaleným a stagnujícím režimem podzemních 

vod. Propustnost je nepatrná, transmisivita je v zájmovém území velmi nízká a zmenšuje se s rostoucí 

hloubkou. 

 

KŘÍDOVÉ SEDIMENTY 

Kolektor A je samostatně zpracován jako hlubinný HGR 4710. Bazální kolektor A nikde nevychází na 

povrch. Propustnost cenomanských pískovců s průlinovo-puklinovou porozitou je dosti slabá, 

transmisivita je v průměru střední velikosti, pohybuje se v rozmezí řádů 10
-5

 až 10
-3

 m
2
/s (Tab. 4-10). 

Transmisivita kolektoru A se zvyšuje směrem k SZ do území rajonů 4522 a 4523 (Herčík et al. 1999, 

Hazdrová – Kučera 1980).  
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Směr proudění podzemní vody kolektoru A s napjatou hladinou je od SV k JZ. V úrovni Labe (pravý 

břeh) se potenciálně odvodňuje. Kolektor A se odvodňuje přetékáním do nadložního kolektoru C 

a v údolí Labe do kvartérního kolektoru. Netěsnost nadložního kolektoru A způsobuje převážně 

tektonické porušení. K propojení kolektorů může docházet také prostřednictvím vrtů, jejichž technický 

stav je špatný a mají velký rozdíl hydraulických potenciálů obou kolektorů (při severní hranici rajonu 

až 80 m).  

 

Izolátor C/A 

Kolektor A je překryt vápnitými jílovci, prachovci a slínovci bělohorského souvrství (spodní turon) 

a prachovce ve stropu korycanských vrstev, které fungují jako regionální izolátor C/A. Východně od 

linie Mělník-Ovčáry se tento izolační komplex rozrůstá ještě o spodní část jizerského souvrství, 

reprezentovanou prachovci a jemnozrnnými pískovci s polohami jílovitých vápenců. Zde však 

z hydrogeologického pohledu nastává paradoxní situace. Zatímco spodní část tohoto komplexu tvoří 

nepropustný strop podložnímu cenomanskému kolektoru, svrchní partie (připovrchová zóna) vykazuje 

v průměru střední transmisivitu  5.10
-5

- 1.10
-3

 m
2
/s (Hrkal 1991). 

 

Kolektor C 

Kolektor C je vázaný na pískovce jizerského souvrství, jejichž bázi tvoří rozhraní jemnozrnných 

prachovitých pískovců a prachovců až slínovců. Kolektor C je vyvinut v celém území rajonu kromě 

pruhu při toku Labe. Na S až SV je místy vyvinuto visuté, plošně a bilančně nevýznamné zvodnění 

kolektoru C s úrovní hladiny cca o 20 m výše, než je úroveň hladiny podzemních vod hlavního 

kolektoru C.  

Propustnost kolektoru C je puklinově-průlinová. Mocnost kolektoru C obecně klesá od V (150 m až 

cca 200 m) směrem k Z až k nule v místech výchozů jeho báze v údolí Labe na J až JZ. Redukce 

mocnosti kolektoru C má za následek četné pramenní vývěry v oblasti toku Košáteckého potoka 

a nárůst průtoků v povrchových tocích.  

Hladina podzemních vod kolektoru C je volná, lokálně napjatá hladina se vytváří v údolích 

pravostranných přítoků Labe vlivem jejich výplně slabě propustnými kvartérními sedimenty typu 

povodňových hlin a luční křídy. 

Hydraulické vlastnosti kolektoru C dle archivních materiálů 

V zájmovém území rajonu 4521 (v souladu s Hydrogeologickou mapou 13-11 Benátky nad Jizerou - 

Zelinka 1995, 2001) lze hydraulické vlastnosti kolektoru C rozdělit v ploše rajonu na dvě oblasti.  

První oblast (označena Kj1) představuje mohutné souvrství (okolo 200 m) křemenných 

glaukonitických pískovců uprostřed rajonu ohraničené zhruba Košáteckým potokem od Košátek po 

soutok s potokem Hluboká na j. a Zamašským dolem s údolím Hluboké lesy na SV. Tuto část 

kolektoru jizerského souvrství lze charakterizovat jako kolektor s průlino-puklinovou propustností se 

zvýšenou průlinovou propustností; velmi přibližně odpovídá dílčímu kolektoru Ca (resp. C1) 

vyčleňovanému v HGR 4410 a 4430. Druhá oblast (označena indexem Kj2) pak je vyvinuta v zbylé 

části rajonu a představuje souvrství vápnitojílovitých, slínitých a vápnitých pískovců a vápnitých 

prachovců s průlino-puklinovou propustností; velmi přibližně odpovídá dílčímu kolektoru Cb (resp. 

C2) vyčleňovanému v HGR 4410 a 4430. 

Kolektor C-Kj1 ve střední části rajonu představuje poměrně homogenní jednotnou hydrogeologickou 

strukturu s vysokou transmisivitou (průměrná hodnota T = 3.10
-3

 m
2
/s, průměrná hodnota indexu 
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transmisivity Y = 6,48). Celé horninové prostředí kolektoru C – Kj1 pak lze podle stupně propustnosti 

charakterizovat jako mírně až dosti silně propustné (třída propustnosti  IV-III). Průměrná hodnota 

koeficientu hydraulické vodivosti (propustnosti) je k = 6,8.10
-4

 m/s a indexu propustnosti Z=4,83. 

V následujících tabulkách (Tab. 4-7 a Tab. 4-8) je uveden přehled hodnot základních odporových 

charakteristik zvodnělého horninového prostředí kolektoru C-Kj1 podle hloubky vrtů. 

  

Tab. 4-7. Přehled základních hydraulických parametrů kolektoru C-Kj1 podle hloubky vrtů (Zelinka 2001) 

Hloubka n T (m2/s) Y sY K (m/s) Z sZ 

<25     1 3.10-2 7,49  2,9.10-3 6,46  

25-50    1 3,6.10-3 6,56  2,1.10-4 5,30  

50-75    15 3,3.10-3 6,52 0,40 4,7.10-5 4,67 0,14 

75>     10 2,1.10-3 6,33 0,51 3,9.10-5 4,59 0,38 

celkem 27 3.10-3 6,48 0,48 6,8.10-5 4,83 0,52 

n – počet údajů; T – koeficient transmisivity; k – koeficient hydraulické vodivosti; sy, sz – směrodatné odchylky 

 

Tab. 4-8. Přehled maximálních a minimálních hydraulických parametrů kolektoru C-Kj1 (Zelinka 2001)  

hloubka T (m2/s) Y Y± sY k (m/s) Z Z± sZ 

 max. min. max. min. max. min. max. min. max. min. max. min. 

50-75    4,1.10-2 1,5.10-3 7,62 6,18 6,92 6,12 7,9.10-5 3,2.10-5 4,90 4,50 4,53 4,81 

75>     3,4.10-2 2,8.10-4 7,46 5,45 6,84 5,82 1,3.10-4 8,7.10-6 5,12 3,94 4,97 4,21 

celkem 4,1.10-2 2,8.10-4 7,62 5,45 6,96 6,00 2,9.10-3 8,7.10-6 6,46 3,94 5,35 4,31 

 

Kolektor  C-Kj2 lze charakterizovat jako kolektor se střední transmisivitou (průměrná hodnota 

T=7,6.10
-4

 m
2
/s, průměrná hodnota Y=5,88 viz Tab. 4-9). Vyšší hodnota směrodatné odchylky s u 

souboru hodnot Y kolektoru C-Kj2, než u souboru hodnot Y u kolektoru C-Kj1, prokazuje větší podíl 

puklinové propustnosti kolektoru C-Kj2 než u kolektoru C-Kj1 (Zelinka 2001).  

 

Tab. 4-9. Přehled základních hydraulických parametrů kolektoru C-Kj2 podle hloubky vrtů (Zelinka 2001) 

Hloubka n T (m2/s) Y sY 

<25     50 5,6.10-4 5,75 0,79 

25-50    29 9,5.10-4 5,98 0,78 

50-75    11 6,6.10-4 5,82 0,61 

75>     27 1,1.10-3 6,05 0,53 

n – počet údajů; T – koeficient transmisivity; sy – směrodatná odchylka 

 

Pro úplnost vrstevního sledu této části křídové pánve je nutno se ještě zmínit o drobnějších výchozech 

teplického souvrství, které tvoří artéský strop jizerskému kolektoru. Regionální izolátor teplického 

souvrství (vápnité jílovce, slínovce a prachovce) je na území zastoupen ve zbytkových ostrůvcích 

např. v okolí Vysoké Libně, mezi Horním a Dolním Slivnem, v okolí Strašnova. Zvodnění sedimentů 

teplického souvrství je výhradně vázáno na pásmo připovrchového rozpojení hornin. Litologický 

vývoj společně s omezenou plošnou rozlohou jsou příčinou jejich malého hydrogeologického 

významu.  

Vodohospodářskou využitelnost území naznačuje transmisivita neboli průtočnost (v tabulkách 

vyjádřená indexem transmisivity Y), která vyjadřuje schopnost prostředí propouštět podzemní vodu. 
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Celkový přehled hydraulických parametrů ve formě indexu transmisivity Y z období na počátku 

projektu podává Tab. 4-10; souhrnně statistické zpracování hydraulických parametrů kolektoru C 

v rámci projektu je uvedeno v Tab. 5-1, Tab. 5-2 v kapitole 5 Koncepční hydrogeologický model. 

 

Tab. 4-10. Celkový přehled indexů transmisivit Y ve vrtech na území HGR 4521 (archivovaných v ČGS 

k roku 2012) 

Stratigra-

fický index 
kolektor 

Y  

min.  

Y  

max. 

Y 

průměr 

Y  

medián 

Směrodatná 

 odchylka 
počet 

označení velikosti 

transmisivity 

Qh+Qp Kvartér fluviální 3,47 7,33 6,422   132 vysoká 

Kj (+Kb) 
Kolektor C + 

turon nerozlišený 
3,66 7,67 6,05 6,12 0,51 94 vysoká 

Kpk Kolektor A 4,08 6,83 5,263   22 střední 

PC 
Permokarbonské 

 kolektory 
2,98 4,1 3,862   10 velmi nízká 

velikost transmisivity - ve smyslu Krásného (1986) 

 

KVARTÉR 

Významné kvartérní průlinové kolektory jsou na území vyvinuty v jeho j. a  jz. části (převážně jako 

součást rajonu svrchní vrstvy HGR 1172). Průměrná hodnota transmisivity holocenních fluviálních 

písků a štěrků a pleistocenních písčitých terasových štěrků kolem soutoku Labe a Vltavy dosahuje 

2,4.10
-3

 m
2
/s (Hrkal 1991) a řadí toto prostředí mezi cenné vodohospodářské oblasti. Labe zde navíc 

působí jako regionální erozní báze pro oblast české křídové pánve. Tuto skutečnost však poněkud 

znehodnocuje relativně nízká propustnost cenomanského kolektoru. 

Na území rajonu jsou ještě vyvinuty mělké kvartérní kolektory fluviálních sedimentů toků 

Košáteckého potoka aj. Mocnost těchto průlinových mělkých kolektorů je řádově pouze několik metrů 

a mají jen místní hydrogeologický význam. 

Hydrogeologicky významné jsou i vyšší pleistocenní terasy v j. části území, zejména terasa středního 

pleistocenu (fluviální písky a štěrkopísky), kolektor o mocnosti až 18 m. Nejvíce hydrogeologických 

objektů dokumentuje kvartérní kolektor střednopleistocenní terasy (n = 16). Průměrná specifická 

vydatnost pro tyto jímací objekty je 2,09 l/s/m. Výše specifické vydatnosti je zde závislá na situování 

objektu. Vesměs mají vyšší specifické vydatnosti objekty situované poblíž místních povrchových toků 

(řádově v litrech). Naopak u objektů situovaných ve velké vzdálenosti od těchto povrchových vodotečí 

nejsou výjimkou specifické vydatnosti v desetinách i setinách litru. Průměrná hodnota indexu 

transmisivity Y je zde 5,92 při směrodatné odchylce s = 0,65, což odpovídá průměrné hodnotě 

koeficientu transmisivity T 8,3.10
-4

 m
2
/s a průměrná hodnota indexu propustnosti Z pak 5,63 při 

směrodatné odchylce s = 0,49, což odpovídá průměrné hodnotě koeficientu hydraulické vodivosti 

filtrace k 4,3.10
-4

 m/s (Zelinka 2001). Ostatní kvartérní sedimenty (deluviálně eolické sedimenty, 

spraše a sprašové hlíny, atp.) nemají prakticky žádný hydrogeologický význam. 

 

4.3.1. PROUDĚNÍ PODZEMNÍ VODY  

Oběh podzemních vod v kolektoru C není uzavřený. Napájení kolektoru C probíhá infiltrací 

srážkových vod v závislosti na nadmořské výšce. Proud podzemních vod kolektoru C se pohybuje 

z oblasti rozvodnice s rajonem 4410 směrem k Labi. Odvodnění kolektoru C do povrchových toků se 

projevuje především v povodí Košáteckého potoka. Zbývající proud podzemní vody odtékající po bázi 

kolektoru C se infiltruje do kvartérních teras Labe. 
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V severní části HGR 4521 při hranici s HGR 4522 podzemní voda směřuje k Řepínskému dolu. 

Severní část HGR 4521 zde proto tvoří infiltrační oblast jímacího území Řepínskému dolu. 

Hydraulickým modelem byl stanoven přetok 169 l/s z HGR 4521 do HGR 4522 a 83 l/s z HGR 4522 

do HGR 4521. 

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. 

Do stejné mapy hydroizohyps byly přidány vrty s hladinami podzemní vody z Geodatabáze (Obr. 

4-23). 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, Hermann, 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. 

 

 

Obr. 4-23. Schematická mapa hydroizohyps v m n. m. kolektoru C (upraveno podle Herčíka a kol. 1987) s 

vyznačením rozdílu hladin ve vrtech z Geodatabáze 
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4.4. HYDROCHEMIE 

PERMOKARBON 

Pro využívání podzemní vody je permokarbon po chemické stránce nevhodný. V chemismu vod 

permokarbonu se projevuje vertikální zonálnost od typu Ca-HCO3 po typ Na-Cl (svrchní zóna HCO3 > 

Cl, dílčí zóna Ca > Na, dílčí zóna Na > Ca, spodní zóna Cl > HCO3). Mineralizace roste s hloubkou od 

1 do 75 g/l. U Mšena se projevuje sulfátová anomálie podstatně zvýšenými relativními i absolutními 

obsahy SO4 (1-7 g/l) ve vodách spodní zóny (Jetel 1974).  

KOLEKTOR A 

Podzemní voda bazálního kolektoru má celkovou mineralizaci do 0,5 g/l, chemického typu 

Ca(Na,Mg)-HCO3(SO4). 

KOLEKTOR C 

Podzemní voda jizerského souvrství náleží chemicky výhradně ke skupině vod bikarbonátových a typu 

Ca-HCO3, až CaMg-HCO3. Průměrná hodnota celkové mineralizace podzemní vody oblasti kolektoru 

C-Kj1 je 0,49 g/l při směrodatné odchylce pouhých s=0,05 a průměrná hodnota celkové mineralizace 

podzemní vody kolektoru C-Kj2 je 0,63 g/l při směrodatné odchylce s=0,16. Celková mineralizace 

roste ve směru proudění k J. Podzemní voda oblasti kolektoru C-Kj1 se vyznačuje vysokou kvalitou a 

relativně stabilním chemismem.  Podzemní voda oblasti kolektoru C-Kj2 má vyšší celkovou 

mineralizaci a vyšší obsahy Mg, Fe a NH4, než podzemní voda oblasti kolektoru C-Kj1 (Zelinka 

2001). 

KVARTÉR 

Podzemní voda pleistocenních teras chemicky náleží z 50% k vodám sulfátovým a z 50% k vodám 

bikarbonátovým. Z typů vod je vesměs rovným dílem zastoupen typ Ca-SO4 a Ca-HCO3. Průměrná 

hodnota celkové mineralizace těchto podzemních vod je 0,64 g/l při směrodatné odchylce s=0,23. 

Vody pleistocenních teras jsou typické zejména vyšším obsah Mg, Mn, Fe a celkové mineralizace 

(Zelinka 2001). 

 

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 % 

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

podzemních vod v bilancovaných rajonech byly vyřazeny všechny analýzy starší roku 1960. 
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Tab. 4-11. Počet chemických analýz použitý ke konstrukci hydrochemických map a map upravitelnosti na 

území HGR 4521 

počet chemických analýz v GD bázi 432 

Přípovrchová zóna 188 

Indikace znečištění 80 

kolektor upravitelnost chemismus 

C 103 83 

 

Chemický typ vody ve vrtech kolektoru C převažující v rajonu je Ca-HCO3,  

Celková mineralizace (TDS) se pohybuje na většině území mezi 0,4 a 0,6 mg/l, vyšší hodnoty jsou 

ojedinělé. Se zvyšující se celkovou mineralizací se objevuje typ Ca-SO4HCO3, místy podzemní voda 

obsahuje zvýšené koncentrace hořčíku (typ CaMg-HCO3). Lokalizace analýz z rajonu 4521 a okolí, 

mapa chemických typů a celkové mineralizace jsou na Obr. 4-24 a Obr. 4-25. 

Hodnoty velikosti celkové mineralizace mají relativně logický průběh – na S rajonu je nejnižší 

mineralizace - kolem 0,4 g/l, která směrem k J a JZ postupně roste až na 0,5 - 0,7 g/l v místech 

odvodnění do Labe a Jizery.  
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Obr. 4-24. Chemický typ 35 mval% v kolektoru C HGR 4521  
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Obr. 4-25. Chemický typ, výše celkové mineralizace (TDS) a izolinie celkové mineralizace v kolektoru C 
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4.5. GEOCHEMICKÝ MODEL 

PRŮMĚRNÁ DOBA ZDRŽENÍ PODZEMNÍ VODY V HORNINOVÉM PROSTŘEDÍ 

Hydrogeologie tradičně využívá především hydraulické metody (čerpací zkoušky, analýzu poklesu 

vydatnosti pramenů či průtoku povrchových toků v čase, numerické modelování „proudění vody“ 

kalibrované na úrovně hladin ve vrtech a průtoky). Tyto metody umožnují dobře určit hydraulickou 

vodivost/transmisivitu prostředí a hydraulické reakce na různé vlivy (nadměrné čerpání apod.). 

S výjimkou litologicky homogenních, nebo detailně litologicky charakterizovaných kolektorů však 

tyto metody neumožňují hodnověrný odhad rychlosti proudění podzemní vody, protože neumožňují 

určit efektivní pórovitost kolektorů (např. preferenčních puklinových zón). Efektivní porozita spolu 

s intenzitou doplňování podzemní vody ze srážek rozhoduje o rychlostech proudění podzemní vody 

nebo doby zdržení vody pod zemským povrchem. Střední doba zdržení (Mean residence time, 

Yurtsever 1983) je čas, po který voda setrvává ve zvodni. V případě tritia (
3
H) a 

18
O je časem t = 0 

okamžik, kdy voda proniká pod zemský povrch. V případě plynných stopovačů se jedná o okamžik, 

kdy voda dosáhne nasycené zóny (v nenasycené zóně dochází obvykle ke komunikaci 

s atmosférickými freony anebo SF6).  

Znalost střední doby zdržení je nezbytná pro předpověď budoucího vývoje plošné kontaminace 

podzemní vody (např. vývoj koncentrace NO3
-
 v závislosti na čase; Katz a kol., 2004). Pro 

zjednodušení bude v dalším textu používán termín „moderní“ voda pro vodu infiltrovanou po roce 

1950 a tedy s dobou zdržení v řádu několika desítek let (např. Tykva a Berg 2004). V silně 

heterogenním puklinovém prostředí, kde dobu zdržení podzemní vody nelze ani zhruba odhadnout 

z hydraulických vlastností kolektoru je nutné použít pro určení doby zdržení stopovačů, které se 

pohybují spolu s vodou podzemním prostředím (např. 
3
H, 

18
O, CFC, SF6, 

14
C, atd.). V projektu 

Rebilance byly tyto stopovače použity pro určení střední doby zdržení a výsledky byly srovnány se 

staršími údaji. 

V rajonu 4521 jsou k dispozici údaje z dvou vrtů ČHMÚ, které vykazují tritiovou aktivitu 1,2 a 2,1 

TU, deseti pramenů a toku Košáteckého potoka těsně nad Košátkami. Aktivita pramenů se pohybuje 

mezi 4,2 a 6,5 TU s výjimkou velkého prameniště severně od Košátek, kde byly zjištěny tritiové 

aktivity 2,8 - 4,2 TU (Obr. 4-26). Je zajímavé, že tritiové aktivity se v prameništi u Košátek výrazně 

liší i u velmi blízkých pramenů. Např. vzorkování dvou vývěrů pramene PP0737 vzdálených jen 

několik metrů od sebe, lišících se výrazně hodnotami konduktivity ukázalo, že každý vývěr má 

odlišnou tritiovou aktivitu a to 2,9 a 4,2 TU, tedy minimální a maximální hodnotu z celkem 5 hodnot 

změřených z celého prameniště (Obr. 4-27 a Obr. 4-28). Je tak zřejmé, že jednotlivé vývěry 

v prameništi jsou tvořeny různými vodami, zřejmě drénujícími jednotlivé vodonosné horizonty 

jizerského souvrství s velmi různými dobami zdržení a tím i různým chemickým složením. 
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Obr. 4-26. Aktivita tritia v pramenech, tocích a vrtech v rajonu křída Košáteckého potoka (rajon 4521). 
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Obr. 4-27. Vztah mezi aktivitou tritia a konduktivitou na vzorkovaných pramenech v prameništi Košátky. 

 

 

Obr. 4-28. Aktivita tritia v pramenech, tocích a vrtech na Košáteckém potoce (detail) 
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Obr. 4-29. Histogram aktivity tritia pro rajony 4521, 4522, 4523 (Křída Košáteckého potoka, Liběchovky, Pšovky, 

Obrtky a Úšteckého potoka). 

 

V oblasti rajonů 4521, 4522, 4523 byl zjištěn poměrně výrazný rozdíl mezi aktivitami tritia ve vodě 

monitorovacích vrtů ČHMÚ a ve vodě pramenů (Obr. 4-29). Celkem 33 % vrtů ČHMÚ má tritiovou 

aktivitu < 2TU, zatímco 94 % pramenů na tritiovou aktivitu >2 TU. V jímacích vrtech řepínského důlu 

a monitorovacích vrtech ČHMÚ se často jedná o směs moderní infiltrace a infiltrace před rokem 1950. 

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.  

Rozpor mezi dobou zdržení z monitorovacích vrtů vs. pramenů a jímacích vrtů lze vysvětlit existencí 

silně propustných ale objemem zanedbatelných proudových zón. V těchto zónách voda proudí velmi 

rychle z oblasti infiltrace do oblasti drenáže. Doba zdržení aktivně proudící vody je tedy krátká. 

Většinu kolektoru ale zabírají oblasti pomalého proudění vody (zjednodušeně stagnující zóny), ve 

kterých je doba zdržení značná. Protože stagnující zóny zabírají většinu objemu kolektoru, většina 

monitorovacích vrtů, které jsou situovány víceméně náhodně vůči existenci proudových zón, zachytí 

vodu stagnujících zón se značnou dobou zdržení. Naopak jímací vrty a prameny, které jsou situovány 

výrazně nenáhodně (jsou situovány do míst, kde silně propustné zóny končí a vypouští vodu na 

zemský povrch) zachycují aktivně proudící vodu z velké většiny. 

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

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

vydatnost vrtů ve východní části české křídové pánve nemá žádný vztah se vzdáleností od zlomových 

linií. V karbonáty bohatých kolektorech české křídové pánve jsou známky rozpouštění karbonátového 

tmelu a zvětšování pórovitosti (Bruthans a kol. 2011). Idealizovaný model kolektorů ukazuje Obr. 

4-30. Mezi oblastí infiltrace a velkými prameny lze očekávat zvýšení propustnosti puklinové sítě 

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

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

cest směřujících původně do pramenů. Naopak monitorovací vrty (s výjimkou krátkých časových 
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intervalů nečerpané) vzorkují složení vody jen ve svém bezprostředním okolí. Většina objemu vody 

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

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

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

aerobní podmínky, obsahuje dusičnany a ve většině případů vykazuje převažující vodu infiltrovanou 

po roce 1950 a B) vodou stagnující, či proudící velmi pomalu, která vykazuje často anaerobní 

podmínky, má nízkou tritiovou aktivitu a často neobsahuje dusičnany. Zatímco vodu typu A lze 

zkoumat na pramenech a intenzivně jímaných vrtech, vrty monitorovací sítě ČHMÚ a vrty bez 

intenzivního čerpání zachycují velmi často spíše vodu typu B. Důvodem je, že preferované zóny 

proudění jsou omezeny na velmi malou plochu kolektoru, takže jsou zachyceny pouze v malém 

procentu dlouhodobě nejímaných vrtů. Údaje z monitorovacích vrtů ČHMÚ tak mohou snadno vést 

k nesprávné představě o daleko nižší míře znečištění kolektorů dusičnany, než odpovídá skutečnosti 

v aktivně proudící vodě. Skutečný obraz o míře znečištění aktivně proudící podzemní vody lze získat 

jen z jímacích vrtů a pramenů. 

 

 

Obr. 4-30. Idealizovaný model puklinového kolektoru a „otevřenou puklinovou pórovitostí“.. 

 

V oblasti byla koncentrace freonů 11, 12, 113 a SF6 stanovena na objektech R01 (pramen Střížovice), 

R02 (pramen Kropáčova Vrutice) a R03 (pramen Krpy; Tab. 4-12). Jedná se o velké prameny 

formující Košátecký potok. Pramen R02 je z části jímaný pro vodovodní zásobování. Ve všech 

případech se jedná o podzemní vody z kolektoru jizerského souvrství. Prameny drénují horniny 

jemnozrnných pískovců s často vysokým podílem vápnité složky. Na objektech R01 až R03 byly 

zjištěny střední doby zdržení v řádu desítek let. Střední doby zdržení prvních až vyšších desítek let 

(Tab. 4-13) byly zjištěny ve vápnitých pískovcích i v povodích Pšovky, Liběchovky a Obrtky (objekty 

R01-R03; R30, R33, R34, R45) podobně jako v soutokové oblasti Jizery (objekt R54; Bruthans a kol. 

2015). Mírně vyšší střední doby zdržení zde zřejmě odráží značný rozsah proudových systémů 

a drenáž vložek kvádrových pískovců, které zvyšují zásobní objem kolektoru. 

 

Tab. 4-12. 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) 

R01 10 ± 2 8,4 ± 0,9 0,22 ± 0,05 1,5 ± 0,2 

R02 21 ± 5 19 ± 4 0,27 ± 0,05 1,7 ± 0,2 

R03 36 ± 8 22 ± 5 0,21 ± 0,05 1,4 ± 0,2 
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Tab. 4-13. Rozsah středních dob zdržení (roky) za předpokladu exponenciálního modelu podle 4 různých 

stopovačů  

vzorek Freon 11 Freon 12 Freon 113 SF6 

R01 kontam. kontam. 49-95 25-37 

R02 kontam. kontam. 38-68 21-30 

R03 kontam. kontam. 55-110 27-40 

 

V oblasti byl odebrán jeden vzorek na radiouhlíkovou aktivitu. Cílem bylo určit počáteční aktivitu pro 

kritické přehodnocení starších radiouhlíkových datování. Pramen Kropáčova Vrutice na Košáteckém 

potoce drénující vápnité pískovce jizerského souvrství má radiouhlíkovou aktivitu 74 PMC (% 

moderního uhlíku; Tab. 4-14). Další prameny s moderní vodou z podobného prostředí (C10, C11, 

C17, C25 a C27) mají počáteční aktivitu 64-75 PMC a složení δ
13

C je -11,5 až -13,3 ‰ PDB. 

 

Tab. 4-14. 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) 

C7 Kropáčova Vrutice 1709 -13,7 74% 1,3% 55% T, F moderní 

 

Na základě měření aktivity tritia, freonů a SF6 se střední doby zdržení v rajonu 4521 pohybují v řádu 

desítek let.  Vyhlazený průběh hodnot 
18

O a 
2
H v pramenech v čase ukázal, že zastoupení vody 

s dobou zdržení pod 5 let na vodě pramenů je velmi nízké. Podobně i povrchové vodní toky mají 

vyrovnané hodnoty 
18

O a 
2
H v čase a zastoupení vody z přímých srážek nepřesahuje v tocích 10% 

(Buzek et al. 2015). 

 

 

4.6. ODBĚRY PODZEMNÍCH VOD A VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD 

KONTROLA UMÍSTĚNÍ JÍMACÍCH OBJEKTŮ 

Hodnoty čerpání a vypouštění odpadních vod mají zásadní význam pro hodnocení využitelných zásob, 

ale také pro hodnocení jejich prostorového vývoje a hodnocení výsledků PPP. 

Provedená aktualizace zahrnovala i kontrolu lokalizace a popis odběrů, často po jednotlivých 

objektech, s upřesněním vztahu jednotlivých objektů k čerpanému kolektoru v rámci kolektorů 

definovaných v rajonu v předchozí etapě. Současně byl skutečný odběr porovnáván s povoleným 

odběrem tak, aby se dal zohlednit tento údaj při následujících výpočtech a jeho variantách. Toto 

hodnocení umožní upřesnit bilanční výpočty a podíl přetékání mezi kolektory. Zvýšená pozornost byla 

věnována odběrům ze zdrojů pro hromadné zásobování ve vlastnictví obcí nebo jiných soukromých 

subjektů. Pokud byly nalezeny nové odběrné objekty, byly doplněny do databáze. 

 

ODBĚRY PODZEMNÍCH VOD 

Hodnoty čerpání a vypouštění odpadních vod mají zásadní význam pro hodnocení využitelných zásob, 

ale také pro hodnocení jejich prostorového vývoje a hodnocení výsledků PPP. V hodnoceném rajonu 

byla provedena aktualizace všech jímacích objektů zdrojů podzemních vod s odběrem vyšším než 
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6000 m
3
/rok. Současně byla doplněna dokumentace k jímacím objektům, kde tato dokumentace nebyla 

k dispozici. Pro revizi byla využita data Výzkumného ústavu vodohospodářského T. G. Masaryka 

v.v.i., který je tvůrcem a správcem databáze odběrů podzemních vod, ve které se shromažďují 

informace z podniků Povodí. Jedinečnost této databáze spočívá v jednotné formě zpracování, délka 

sledování zahrnující období 1979 – 2010 a celorepublikový charakter. Údaje o odběrech včetně 

lokalizací VÚV každoročně zpracovává pro Souhrnnou vodohospodářskou bilanci množství 

podzemních vod. Jedná se o údaje vykazované podle vyhlášky MZe č.431/2001 Sb., o obsahu vodní 

bilance, způsobu jejího sestavení a o údajích pro vodní bilanci. V databázi jsou odběry podzemních 

vod v množství přesahujícím 6 000 m
3 

v kalendářním roce nebo 500 m
3
 v kalendářním měsíci. 

Uvedená databáze, která je každoročně doplňovaná, byla dále kontrolována na základě údajů 

předaných ČGS od podniků Povodí. 

Přehled lokalizovaných odběrných objektů do r. 2012 je uveden v Tab. 4-15 a jejich přehledná 

lokalizace je zobrazena na Obr. 4-31. 

 

Tab. 4-15. Přehled lokalizovaných odběrných objektů  

  Odběr* 
Charakter 

odběru 

Počet 

vrtů 

(další 

objekt) 

Velikost 

odběru 

(m3/rok) 

Poznámka** 

430107 Obec Chotětov POD   29 311 2004-2012 

430108 Městys Chotětov - Hřivno POD   8 154 2004-2012 

430286 VaK Ml.Boleslav - Krpy ("Klokoč") POD   10 698 1987-2012 

430287 VaK Ml.Boleslav-Dolní Slivno POD   20 263 1987-2012 

430288 VaK Ml.Boleslav-Kropáčova Vrutice POD   18 388 1987-2012 

430289 VaK Ml.Boleslav-Nemyslovice POD   8 954 1987-2012 

430290 VaK Ml.Boleslav-Sovinky (Bezno-Sovinky) POD   65 091 1987-2012 

430291 VaK Ml.Boleslav-Zamachy POD   4 700 1987-2009 (2005) 

430292 VaK Ml.Boleslav - Velké Všelisy POD   10 873 1987-2012 

430294 VaK Ml.Boleslav-Mečeříž POD   35 000 1987-2012 (2007) 

430419 Skalní pramen s.r.o. - Kropáčova Vrutice POD   1 786 2008-2012 

430432 Obec Horní Slivno - Košátky POD   22 344 2009-2012 

430454 Vodárny Kladno - Mělník - Vysoká Libeň POD   12 900 1987-1998 

430475 LIPRA PORK - Velkovýkrmny Tišice (býv. PROMA) POD   26 400 1987-2012 

430476 Veterinární asanační ústav Tišice HV1, HV3 POD 2 2 580 1987-2002 

430477 Vitana Byšice POD   84 900 1987-2012 

430478 Družstvo vlastníků Mělnické Vtelno POD   3 699 1987-2012 

  Celkem odběry 2012     313 441   
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Obr. 4-31. Přehledná lokalizace odběrných objektů 

 

VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD 

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

v Tab. 4-16 a jejich přehledná lokalizace je zobrazena na Obr. 4-32. 

 

Tab. 4-16. Přehled lokalizovaných vypouštění odpadních vod  

  Vypouštění* 
Charakter 

vypouštění 

Současná velikost 

vypouštění (m3/rok) 
Poznámka 

432125 Mělnické Vtelno - ČOV POV 130 400 2001-2012 

432290 Vitana Byšice POV 106 300 1987-2012 

432291 Mšeno - ČOV POV 79 300 1991-2012 

  Celkem vypouštění 2012  316 000   
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Obr. 4-32 Přehledná situace lokalizovaných vypouštění odpadních vod 
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5. KONCEPČNÍ HYDROGEOLOGICKÝ MODEL 

5.1. ÚČEL KONCEPČNÍHO MODELU  

Koncepční hydrogeologický model byl pro rajon zpracován s cílem formulovat základní představu 

o geometrii a vlastnostech kolektoru, jeho napájení a drenáži a interakci s vodním tokem. Model 

vychází z přiměřené generalizace geologických a hydrogeologických dat, kterou lze graficky vyjádřit. 

Koncepční model byl sestavován v interakci se zpracovateli hydrologických a hydrogeologických 

matematických modelů. Výsledkem je představa – schéma území, jako jednotný podklad pro 

pochopení stavby a základních funkcí rajonu. Prvotní koncepční model sloužil také k identifikaci 

chybějících dat a k jejich doplnění. Vytvoření koncepčního modelu je základním předpokladem pro 

úspěšnou konstrukci hydraulického modelu. 

 

SESTAVENÍ UPŘESNĚNÝCH MAP GEOMETRIE KOLEKTORŮ A IZOLÁTORŮ 

Prvotní mapy geometrie kolektorů a izolátorů byly aktualizovány a k jednotlivým kolektorům byly 

přiřazeny vrty. 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. 

 

SESTAVENÍ MAP HYDRAULICKÝCH, FYZIKÁLNÍCH A DALŠÍCH PARAMETRŮ 

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

vrtů byly vytvořeny mapy velikostí hodnot jednotlivých parametrů, tj. hydraulická vodivost, porozita, 

rychlosti proudění podzemní vody, mocnost zvodnění. Tyto mapy byly využity jako podklad pro 

naplňování matematického modelu. Na základě dosavadních zkušeností byly pro konstrukci map 

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

nepropojují více kolektorů a reprezentují vlastnosti popisovaného kolektoru. 

Pro HGR 4521 bylo v databázi výsledků čerpacích zkoušek k dispozici celkem 87 údajů z kolektoru 

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

sníženími pro dané čerpané množství (tj. 1 až 5 specifickými vydatnostmi), transmisivitou nebo 

hydraulickou vodivostí, které byly odvozeny z nestacionárního proudění podzemní vody, anebo jejich 

kombinacemi. Za nejspolehlivější hydraulický parametr považujeme stanovení podle první možnosti, 

kde transmisivita T1 je odvozena ze specifických vydatností. Transmisivita T2 odvozená 

z neustáleného proudění byla pro hodnocení použita v pouze případě absence specifických vydatností. 

Pokud se v databázi nevyskytovaly záznamy pro stanovení specifické vydatnosti a přímo stanovené 

transmisivity, byla použita transmisivita T3 vypočtená z hydraulické vodivosti. 

Odvození charakteristické specifické vydatnosti a následně transmisivity T1 

V databázi se pro většinu vrtů nachází 1 až 5 snížení pro dané čerpané množství, resp. 1 až 5 hloubek 

hladin podzemní vody pro dané čerpané množství a hloubka hladiny podzemní vody před počátkem 

čerpací zkoušky. Z těchto dat je možné odvodit 1 až 5 specifických vydatností. Pokud je specifických 

vydatností více než 1, maximální specifická vydatnost qmax charakterizuje daný vrt. 

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

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

z „první deprese“ nebyla uvažována jako charakteristická a byla nahrazena druhou nejvyšší hodnotou 
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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 parametry Y a Z a hydraulická vodivost k, které byly 

staticky vyhodnoceny (Tab. 5-1). Transmisivita byla dále zatříděna do 5 tříd (Tab. 5-2 a Obr. 5-2) 

a zobrazena v mapě (Obr. 5-1). 

 

Tab. 5-1. Popisná statistika hydraulických parametrů 

HGR 4521 Kolektor C 

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

Počet vrtů v Gdbasi 98 98 98 98 

Počet použitých vrtů 87 87 87 87 

Průměr 5.85 449.35 1.54 2,6.10-4 

Medián 6.00 87.26 1.60 4,0.10-5 

Směr. odchylka 2.43 - 0.75 - 

Minimum 3.41 0.62 -0.7 1,9.10-7 

Maximum 8.37 20347 3.8 5,8.10-3 

Rozdíl maxima a minima 4.96 - 4.5 - 

 

Tab. 5-2. Třídy transmisivity 

Třídy transmisivity (m2/den) Kumulativní četnost Četnost 

<1 2 2 

1 - 10 18 16 

10 - 100 47 29 

100 - 1000 84 37 

1000< 87 3 
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Obr. 5-1. Plošná distribuce transmisivity kolektoru C 
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Nejvíce údajů o transmisivitě kolektoru C se nachází podél Košáteckého potoka, resp. v jeho přítocích. 

Transmisivita zde dosahuje nejvyšších hodnot a pohybuje se zde od prvních stovek m
2
/den až po první 

tisícovky m
2
/den. Celé údolí Košáteckého potoka je tektonicky predisponované, a tudíž se jedná 

o nejvíce propustnou zónu. Vyšší hodnoty transmisivit 50 – 520 m
2
/den byly zjištěny v okolí Jeleního 

potoka na hranici s HGR 4522 a zhruba 1 km od Pšovky. V ostatních částech HGR nejsou k dispozici 

data nebo se transmisivita pohybuje v jednotkách a desítkách m
2
/den, což se týká především jižní části 

HGR, kde došlo k vyklínění kolektoru.  

 

 
Obr. 5-2. Třídy transmisivity 

 

5.2. SYSTÉMOVÁ ANALÝZA OBĚHU PODZEMNÍ VODY  

Systémová analýza oběhu podzemní vody byla řešena pomocí tvorby třídimenzionálního obrazu 

umožňující charakteristiku oběhu podzemní vody. V tomto kroku byly definovány základní 

hydrogeologické funkce jednotlivých geologických struktur zájmového území a jejich charakteristiky. 

Charakter oběhu podzemní vody bude uveden do vztahu s jejím chemickým složením (základní 

hydrochemické mapy) a vzhledem ke vztahu délky transportu vody kolektorem a reakcí podzemní 

vody na srážky a odvodnění, včetně odběrů. 

 

ANALÝZA ČASOVÝCH ŘAD KOLÍSÁNÍ HLADINY PODZEMNÍCH VOD 

Pro analýzu chování kolektoru – jeho doplňování a vyprazdňování byl zvolen rozbor kolísání hladiny 

podzemní vody na vrtech pozorovaných ČHMÚ. Seznam vrtů použitých pro analýzu je v Tab. 5-3. 

V HGR 4521 se nachází 5 vrtů, z nichž 4 vrty sledují kolísání hladin podzemní vody v kolektoru C 

(Obr. 5-3 a Obr. 5-4) Vrt VP0695 Jelenice je situován v kvartérních štěrkopíscích v nadložním HGR 

1172, režim kolísání však zřejmě reprezentuje drenáž křídového kolektoru. 

Měřené hladiny podzemní vody v HGR 4521 nevykazují jednoznačný poklesový trend v dlouhodobém 

režimu kolísání podzemních vod. Dlouhodobě pozorované vrty VP0695 Jelenice a VP7526 Hřivno 

vykazují velmi dobrou shodu mezi sebou a s kolísáním modelové dotace z modelu BILAN. Oba vrty 

jsou charakteristické výrazným sezónním kolísáním.  Další dlouhodobě sledovaný vrt VP7525 Mšeno 

vykazuje zhruba dvouleté zpoždění oproti vrtům VP0695 Jelenice a VP7526 Hřivno a modelové 
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dotace z modelu BILAN. Zbývající monitorovací vrty VP7547 Horní Slivno a VP7549 Nemyslovice 

jsou pozorovány krátkodobě a kolísají obdobně jako dlouhodobě pozorovaný vrt VP7526 Hřivno. 

Hodnocení vrtů státní pozorovací sítě je uvedeno v Tab. 5-4. 

Dlouhodobě sledované vrty s výrazným sezónním kolísáním hladin podzemní vody vykazují 

minimální hladiny podzemní vody na konci roku 1998. Od roku 1998 hladiny podzemní vody rostou a 

to až do počátku roku 2003. Po roce 2003 nastává pozvolný pokles hladin podzemní vody, který končí 

v roce 2010. Rok 2010 znamená prudký nárůst hladin podzemní vody. Díky vysokým dotacím v letech 

2010 a 2013 se HPV mezi lety 2010 – 2014 pohybuje výrazně výše než v předchozím období. Vrt VP 

7525 dosahuje minimálních hladin podzemní vody v roce 1999 a maximálních hladin podzemní vody 

s přibližně dvouletým zpožděním.  

 

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

KLIC_GDO Název DTB_ČHMÚ Lokalita 
Sledován od 

roku 

Sledovaný 

parametr 
Kolektor  

84642 PŠ-19 VP7525 Mšeno 1.11.1994 HPV C (turon) 

206417 Pš-S-13 VP0695 Jelenice u Mělníka 6.1.1971 HPV Qf (kvartér fluviální) 

550986 V-3/7526 VP7526 Hřivno 19.1.1995 HPV C (turon) 

695448 2H133 VP7549 Nemyslovice 2008 HPV C (turon) 

682104 2H136 VP7547 Horní Slivno 2008 HPV C (turon) 

 

 

Obr. 5-3. Kolísání hladin podzemní vody 
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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 a kolísání HPV Signální úroveň HPV 

VP0695 

Jelenice  

Vrt je situován v kvartérních štěrkopíscích v 

nadložním HGR 1172, režim kolísání 

reprezentuje drenáž křídového kolektoru. 

Režim HPV téměř dokonale kopíruje kolísání 

přírodních zdrojů z modelu BILAN, pokles HPV 

je rychlejší než pokles velikosti přírodních zdrojů 

z modelu BILAN. 

Sezónní kolísání HPV s cca 1 m nárůstem 

HPV v obdobích se zvýšenou dotací a 

okamžitým poklesem HPV po období se 

zvýšenou dotací. 

178.16 m n. m.  
(podle HPV  

z 4.4. 2007) 

VP7525 Mšeno  

Vrt se situován v infiltrační úrovni HGR 

v kolektoru C, v údolí, kde je dle hydraulického 

modelu uvažována hydraulická vodivost 1.10-5 – 

5.10-5 m/s. 

Kolísání HPV se vůbec neshoduje s kolísáním 

přírodních zdrojů z modelu BILAN. Maximální 

HPV oproti zvýšeným hodnotám přírodních 

zdrojů se projevují s dvouletým zpožděním. 

Dlouhodobý trend bez sezónního kolísání 

HPV, maximální HPV dosažena s dvouletým 

zpožděním. 

244.07 m n. m.  
(podle HPV 

z 1.7. 2011) 

VP7526 Hřivno  

Vrt je situován ve střední části HGR, vedle 

Košáteckého potoka, který byl v době měření 

PPP suchý (tj. HPV se nachází níže než je dno 

Košáteckého potoka), prostředí velmi propustné, 

dle hydraulického modelu uvažována 

hydraulická vodivost okolo 1.10-3 m/s.  

Režim HPV téměř dokonale kopíruje kolísáním 

přírodních zdrojů z modelu BILAN, pokles HPV 

je stejně rychlý jako pokles velikosti přírodních 

zdrojů z modelu BILAN. 
Po roce 2006 HPV klesá na rozdíl od přírodních 

zdrojů z modelu BILAN, které víceméně stagnují. 

Sezónní kolísání HPV s cca 1 m nárůstem 

HPV v obdobích se zvýšenou dotací. HPV 

mezi lety 1998 – 2003 roste a následně až do 

roku 2010 klesá. Díky vysokým dotacím 

v letech 2010 a 2013 se HPV mezi lety 2010 

– 2014 pohybuje výrazně výše než 

v předchozím období. 
Trendově odpovídá krátkodobě pozorovaným 

vrtům VP7547 Horní Slivno a VP7549 

Nemyslovice 

211.20 m n. m.  
(podle HPV  

z 2.8. 2010) 

VP7547 Horní 

Slivno  

Vrt je situován ve střední části HGR, vedle 

Košáteckého potoka, který zde představuje 

významnou drenáž podzemní vody, prostředí 

velmi propustné, dle hydraulického modelu 

uvažována hydraulická vodivost okolo 1.10-3 

m/s. 

Nehodnoceno, příliš krátké sledování (od 1.1. 

2008) 

Velmi dobrá shoda s dlouhodobě 

pozorovaným vrtem VP7526 Hřivno, oba 

vrty vykazují výrazný nárůst HPV po 31.7. 

2013 a dosavadní sledování neukazuje návrat 

HPV na původní úroveň. 

206.61 m n. m.  
(podle HPV  

z 31.7. 2010) 

VP7549 

Nemyslovice  

Vrt je situován ve střední části HGR, vedle 

Košáteckého potoka, který byl v době měření 

PPP suchý (tj. HPV se nachází níže než je dno 

Košáteckého potoka), prostředí velmi propustné, 

dle hydraulického modelu uvažována 

hydraulická vodivost okolo 1.10-3 m/s. 

Nehodnoceno, příliš krátké sledování (od 1.1. 

2008) 

Velmi dobrá shoda s dlouhodobě 

pozorovaným vrtem VP7526 Hřivno, pouze 

poklesy HPV nejsou tak výrazné, oba vrty 

vykazují výrazný nárůst HPV po 31.7. 2013 a 

dosavadní sledování neukazuje návrat HPV 

na původní úroveň. 

213.65 m n. m.  
(podle HPV 

z 31.7.2010) 
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Obr. 5-4. Kolísání hladin podzemní vody  

 

SHRNUTÍ SYSTÉMOVÉ ANALÝZY 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.  

Prostory dotace a odvodnění kolektoru C v HGR 4521 byly popsány jako neuzavřený oběh 

následovně: 

 Dotace – z infiltrace v celé ploše HGR 4521. 

 Proudění podzemní vody – do drenážních bází – převažuje směr od severu k jihu, 

v severozápadní části HGR 4521 při hranici s HGR 4522 podzemní voda směřuje 

k Řepínskému dolu do HGR 4522. Severní část HGR 4521 zde tvoří infiltrační oblast 

jímacího území Řepínský důl. Hydraulickým modelem byl stanoven přetok 169 l/s z HGR 

4521 do HGR 4522 a 83 l/s z HGR 4522 do HGR 4521. Ve zbývající části HGR 4521 

podzemní voda proudí od severu k jihu.  

 Odvodnění – k drenáži podzemní vody dochází v dolní části Košáteckého potoka v km 8,3 – 

17,8, kde byla metodou PPP zjištěna drenáž podzemní vody o velikosti 492 – 520 l/s nebo 

tokem Labe přes kvartérní štěrkopísky, které je přímými metodami nekvantifikovatelné. 

Tato koncepce byla testována hydraulickým modelem.  

Následující Obr. 5-5 a Obr. 5-6 jsou syntézou vytvořenou na základě strukturních 

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

a kolísání hladiny podzemní vody a představují základní výsledky analýzy oběhu podzemní vody 

v rajonu.  
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Obr. 5-5. Linie hydrogeologických řezů 

 

 

Obr. 5-6. Hydrogeologický koncepční model infiltrace, proudění a odvodnění HGR 4521 v řezu A-A´  
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HGR 4521 je součástí hydraulického modelu (Tab. 5-5), který dále zahrnuje HGR 4522, 4523 

a částečně 4720. V hydraulickém modelu byl HGR 4521 reprezentován první modelovou vrstvou. 

 

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

Modelová 

vrstva 

Litologie/ geologie Hydrogeologie Báze Charakteristika 

1 Pískovce jizerského 

souvrství (popř. 

bělohorského), dle 

členění Uličného se 

jedná o TUR 2, 3 a 

4 

Kolektor C (a 

B) 

Báze je stanovena podle 

báze písčité facie 

jizerského a 

bělohorského souvrství 

Výskyt v celé modelové oblasti; 

Hydraulicky relativně homogenní 

systém s regionálním prouděním 

podzemní vody, vliv tektoniky na 

proudový systém; 

Hladina podzemní vody je volná; 

Lokální výskyt zavěšených kolektorů 

(vrty, které charakterizují zavěšenou 

zvodeň, jsou v databázi odlišeny); 

Infiltrace probíhá v celé ploše 

výskytu. 

2 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 severního okraje a 

Labe. 

3 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. 

Dotace přítokem ze severu, drenáž na 

jihu do Labe. 

 

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 (Tab. 5-6). 

 

Tab. 5-6 Doporučené vrty pro monitoring 

Vrt Signální úroveň HPV 

VP0695 Jelenice  178.16 m n. m. (podle HPV ze 4.4.2007) 

VP7525 Mšeno  244.07 m n. m. (podle HPV ze 1.7.2011) 

VP7526 Hřivno  211.20 m n. m. (podle HPV ze 2.8.2010) 

VP7547 Horní Slivno  206.61 m n. m. (podle HPV ze 31.7.2010) 

VP7549 Nemyslovice  213.65 m n. m. (podle HPV ze 31.7.2010) 
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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 

Hranice rajonu 4521 kopírují hranice povodí Košáteckého potoka, v dolní části je hranice rajonu 

tvořena tokem Labe. Zhruba polovina plochy rajonu je pokryta povodím Košáteckého potoka nad 

vodoměrnou stanicí Košátky (1050). Tato stanice ČHMÚ má řadu pozorování průtoků od roku 1953 

dodnes, která byla použita pro výpočty. 

Poloha povodí v HGR 4521 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-5 (4521) Košátecký potok (Liblice) 

Stanice Liblice na Košáteckém potoce byla navržena proto, aby její povodí překrylo větší část plochy 

posuzovaného HGR 4521 a umožnilo zpřesnit velikost odtoku ze střední části povodí, a dále 

i s využitím stanice ČHMÚ 1050 porovnat odtokové poměry z horní a střední části HGR 4521. 

 

 

ID  DBC ANALOG 
P 

[mm] 
Qa[m3/s] 

NV [m 

n. m.] 

A 

[km2] 

IA 

[km2] 
KALIB SEP 

4521p1050 

Povodí 

Košátecký p. 

(Košátky) 

1050  593.31 0.395 284.96 147.34 147.34 
1979- 

2010 
x 

HGR HGR - TRANS 563.31 - 234.58 337.57 337.57 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 byly opraveny o užívání vod z důvodu vyšší relativní míry ovlivnění. Míru ovlivnění 

vyjádřenou v % celkového odtoku obsahuje Tab. 6-2. 

 

Tab. 6-2. Míra ovlivnění průtoků ve vodoměrných stanicích v % celkového odtoku, v l/s a v mm/rok pro 

jednotlivá období. 

JEV  
% (1981-

2010) 

% (2001-

2010) 

tis. m3/měsíc 

(1981-2010) 

tis. m3/měsíc 

(2001-2010) 

mm/rok 

(1981-2010) 

mm/rok 

(2001-2010) 

POD HGR 14.88 6.94 18.64 9.07 0.66 0.32 

POD 
povodí Košátecký 

p. (Košátky) 
3.43 2.34 12.91 7.82 1.05 0.64 

POV 
povodí Košátecký 

p. (Košátky) 
2.11 0.26 8.01 0.91 0.65 0.07 

VYP 

povodí 

Košátecký p. 

(Košátky) 

4.14 7.78 15.88 26.49 1.29 2.16 

POV: povrchový odběr; POD: podzemní odběr; VYP: vypouštění. 

 

 

POSTUP A VÝSLEDKY STANOVENÍ PODZEMNÍHO ODTOKU A DOTACE PODZEMNÍCH VOD 

V případě hydrogeologických rajonů s menším počtem pozorovaných dat, což je případ HGR 4521, 

bylo nutno volit tento postup: 
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 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 HGR. 

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 byly vyneseny řady měsíčních dotací zásob podzemní 

vody. Sezónní průběh základního odtoku ve formě pravděpodobnostních polí je vyjádřený pro zužující 

se rozmezí kvantilů od nejširšího 10–90% po nejužší 40–60%, stanovený pro období 1981–2010 

a 2001–2010. Stejné charakteristiky jsou pro dotace podzemní vody. Pro základní odtok a pro dotace 

podzemní vody jsou čáry překročení zpracované z chronologických řad, tj. ze všech měsíců období 

1981–2010 a 2001–2010. 

 

Obr. 6-2. Pozorovaný a modelovaný odtok [mm/měsíc]. 
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Obr. 6-3. Základní odtok [mm/měsíc]. 

 

Obr. 6-4. Základní odtok [mm/měsíc]. 
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Obr. 6-5. Modelovaná dotace podzemních vod [mm/měsíc] 

 
Obr. 6-6. Modelovaná dotace podzemních vod [mm/měsíc] 
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Obr. 6-7. Pravděpodobnostní pole – základní odtok [mm/měsíc]. Plné plochy odpovídají období 1981-2010, čáry 

období 2001-2010 

 

 

Obr. 6-8. Pravděpodobnostní pole – dotace podzemní vody. Plné plochy odpovídají období 1981-2010, čáry 

období 2001-2010. 
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Obr. 6-9. Čára překročení měsíčního základního odtoku [mm/měsíc]. 

 

Obr. 6-10. Čára překročení měsíční dotace podzemní vody [mm/měsíc]. 
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SOUHRNNÉ CHARAKTERISTIKY HYDROLOGICKÉ BILANCE 

Souhrnné charakteristiky hydrologické bilance za jednotlivá modelovaná mezipovodí a celý 

hydrogeologický rajon jsou uvedeny v Tab. 6-3 a  

Tab. 6-4. 

 

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 Košátecký p. (Košátky) 593.28 81.98 110.6 511.3 479.57 93.49 2.96 

HGR 563.28 NA 83.49 479.79 476.84 69.71 2.21 

*nejsou k dispozici data pro celé období 

 

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 Košátecký p. (Košátky) 629.1 69.87 113.27 559.23 497.15 101.46 3.22 

HGR 593.8 NA 84.77 509.03 491.57 76.29 2.42 

*nejsou k dispozici data pro celé období 

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) 

 

POSOUZENÍ VÝVOJE PRŮMĚRNÝCH VELIČIN HYDROLOGICKÉ BILANCE 

V 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 HGR 4410. Srážky a na nich 

závislé odtoky jeví znaky cyklického kolísání, délka periody se však mění. Srážky ani odtoky nemají 

soustavný dlouhodobý trend, teplota se od roku 1985 podstatně zvyšuje. Je rovněž patrné, že přibližně 

od roku 1985 se zmenšila amplituda kolísání celkového ročního odtoku, roční dotace podzemní vody 

i ročního základního odtoku. Vývoj srážek a teploty je uveden v kapitole 4.2 Hydrologie. 

V tabulkách Tab. 6-5 až Tab. 6-8 jsou uvedeny průměry odtoku, aktuální evapotranspirace, dotace 

zásob podzemních vod a základního odtoku za období 1981–2010, porovnané s průměry za období 

2001–2010 a 1961–1980 pomocí poměrů hodnot (u teplot vzduchu rozdílů hodnot). Je zřejmé, že 

diference mezi různými obdobími většinou nepřesahují 5 %, jsou tedy srovnatelné s hodnotou střední 

kvadratické chyby dlouhodobých průměrných průtoků pro data 1. kategorie, která podle ČSN 75 1400 

činí 8 %. Vývoj srážek a teploty je zveden i v kapitole 4.2 Hydrologie. 
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Obr. 6-11 Vývoj průměrných ročních srážek. 

 

Obr. 6-12 Vývoj průměrné roční teploty. 

 

Obr. 6-13 Vývoj aktuální evapotranspirace (odhad z modelu BILAN). 
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Obr. 6-14 Vývoj průměrného ročního odtoku (odhad z modelu BILAN). 

 

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). 
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Tab. 6-5 Vývoj odtoku (odhad z modelu BILAN). 

 1961-1980 1981-2010 2001-2010 

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

.HGR 85.82 83.49 0.97 84.77 1.02 

povodí Košátecký p. (Košátky) 111.65 110.60 0.99 113.27 1.02 

 

Tab. 6-6 Vývoj aktuální evapotranspirace (odhad z modelu BILAN). 

 1961-1980 1981-2010 2001-2010 

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

.HGR 471.66 476.84 1.01 491.57 1.03 

povodí Košátecký 

p. (Košátky) 
472.27 479.57 1.02 497.15 1.04 

 

Tab. 6-7 Vývoj dotace zásob podzemní vody (odhad z modelu BILAN). 

 1961-1980 1981-2010 2001-2010 

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

.HGR 72.61 69.71 0.96 76.29 1.09 

povodí Košátecký 

p. (Košátky) 
94.50 93.49 0.99 101.46 1.09 

 

Tab. 6-8 Vývoj základního odtoku (odhad z modelu BILAN). 

 1961-1980 1981-2010 2001-2010 

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

.HGR 70.60 68.96 0.98 69.21 1.00 

povodí Košátecký 

p. (Košátky) 
92.63 91.93 0.99 93.47 1.02 

 

 

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. 
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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. 

 

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. 

Pro dlouhodobé sledování odtokových poměrů na posuzovaném rajonu postačí jedna vodoměrná 

stanice na Košáteckém potoce. Z hlediska HGR 4521 by byl vhodnější profil Liblice; zda je změna 

vhodná, by mělo ukázat vyhodnocení souběžných měření a výsledky hydraulického modelu rajonu. 
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6.2. HYDRAULICKÝ MODEL PROUDĚNÍ PODZEMNÍ VODY 

Hydraulický model proudění podzemní vody pro oblast hydrogeologického rajonu (HGR) 4521 – 

Křída Košáteckého potoka je zpracován jako součást regionálního modelu „Křída pravostranných 

přítoků Labe“, do kterého byly zahrnuty hydrogeologické rajony 4522 – Křída Pšovky a Liběchovky 

a 4523 – Křída Obrtky a Úštěckého potoka 

 

 

Obr. 6-19. Situace HGR 4521 Křída Košáteckého potoka a modelového regionu R12a Pravostranné přítoky Labe 
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Hydraulický model proudění podzemní vody realizovaný v rámci projektu byl zpracován ve 3 etapách: 

1. Stacionární simulace ideových neovlivněných poměrů proudění podzemní vody a simulace 

proudění při konkrétních odběrech – kalibrace hydraulických parametrů a validace modelu. 

2. Transientní simulace proudění podzemní vody v období hydrologických let 2001-2010 – 

kalibrace kapacitních parametrů modelu. Statistickým zpracováním byl odvozen průměrný 

hydrologický rok v parametrech doplnění a prázdnění zásob podzemní vody. 

3. Stacionární simulace proudění při odběrech podzemní vody – rekalibrace modelu na základě 

výsledků realizovaných průzkumů a dalších hodnocení. Simulace proudění při variantních 

(optimalizovaných) odběrech podzemní vody. 

 

DISKRETIZACE MODELOVÉHO ÚZEMÍ 

Rozsah regionálního modelového území pro HGR 4521, 4522 a 4523 tvoří bilančně uzavřenou 

strukturu, hranice jsou vedeny po rozvodnicích (s výjimkou HGR 4523). 

V horizontální rovině je modelové území diskretizováno pomocí pravidelné čtvercové sítě s velikostí 

strany 100 m. Ve vertikálním směru prostor modelu tvoří 1 modelová vrstva. Její rozsah odpovídá 

přibližně ploše výskytu jizerského souvrství (modelová vrstva dosahuje až k Labi, Obr. 6-20). Bází 

modelové vrstvy je převážně báze jizerského souvrství, upravená v širším okolí nových vrtů. 

Strop modelové vrstvy tvoří povrch terénu modelového regionu, mocnost vrstvy je proměnlivá 

a pohybuje se přibližně v rozmezí 5 až 200 m. 

 

 

Obr. 6-20. Schéma vertikální diskretizace modelu (ideový řez SV-JZ) 

 

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, bilančně uzavřené 

struktuře, je dáno zadanou velikostí zdrojů podzemní vody, které v podobě efektivní infiltrace 

představují jedinou dotační (Neumanovu) okrajovou podmínku úlohy předepsanou na plochu 
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představující povrch první modelové vrstvy (tzn. hydrogeologického rajonu). Na zbytku vnější hranice 

modelové oblasti je vzhledem k přijatému koncepčnímu modelu předepsána podmínka nulového toku 

(homogenní Neumanova podmínka). Odtok podzemní vody z modelového území probíhá 

prostřednictvím drenáže podzemní vody do říční sítě, vodních nádrží (Newtonova podmínka) 

a jímacích objektů (Neumanova podmínka). 

Ve stacionárním modelovém řešení je srážková infiltrace zadána pomocí 9 zón s hodnotami v rozsahu 

x
-10

 m/s až x
-9

 m/s, především s ohledem na typ horniny, nadmořskou výšku a rostlinný pokryv území. 

Průměrná infiltrace pro celý modelový region dosahuje přibližně hodnoty 2,4 l/s/km
2
, celková 

infiltrace zadaná do modelu regionu 12a je 2,394 m
3
/s. 

Pro hydrogeologický rajon 4521 je modelová infiltrace zadána na celkové úrovni 756 l/s, což 

představuje specifický odtok ve výši cca 2,2 l/s.km
-2

, vyšší infiltrace je zadána v povodí Košáteckého 

potoka (612 l/s, cca 2,8 l/s.km-2). 

 

HYDRAULICKÉ PARAMETRY 

Hydraulické odporové a kapacitní parametry horninového prostředí byly pro rajon odladěny v rámci 

stacionárních a transientních modelových simulací. Vstupní údaje, převzaté z dostupných informací 

vyhodnocených hydraulických zkoušek, byly plošně interpretovány v rámci procesu kalibrace pomocí 

zón s konstantní hodnotou hydraulické vodivosti tak, aby byla docílena dobrá shoda pozorovaných 

a měřených hladin podzemní vody, a aby byla docílena rovněž přiměřená shoda pozorovaných 

a modelových průtoků, generovaných podzemním odtokem. Rozložení modelových zón horizontální 

hydraulické vodivosti je dokumentováno v Obr. 6-21. Koeficienty hydraulické vodivosti se pohybují 

v řádech x
-6

 až x
-1

 m/s. Extrémně vysoké hydraulické vodivosti jsou zadány podél střední a horní části 

Košáteckého potoka (horní část toku je převážně suchá, podzemní voda pásmem vysokých 

propustností potok podtéká a je soustředěně drénována až v úseku nad Kropáčovou Vruticí (mezi 

Kropáčovou Vruticí a Sušnem) a Košátky. Nižší hydraulické vodivosti jsou v oblasti rozvodnice 

a horní části povodí. 

Modelové hodnoty volné storativity byly při transientní simulaci stanoveny na 1,5 až 20 %. 
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Obr. 6-21 Modelová distribuce horizontální hydraulické vodivosti 

 

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. 
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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. Na ploše 

hydrogeologického rajonu 4521 infiltruje 755,8 l/s vody, hlavní drenážní bází je tok Košáteckého 

potoka, menší množství podzemní vody se drénuje do toku Labe (zprostředkovaně přes kvartérní 

sedimenty) a Hlaveneckého potoka v jihovýchodní části HGR. Modelová bilance podzemní vody je 

dokumentována v Tab. 6-9. 

 

Tab. 6-9. Modelová bilance podzemní vody - varianta bez odběrů 

 přítok do modelu odtok z modelu 

 (l/s) (l/s) 

infiltrace 755.8 - 

povrchové toky - 710.6 

přetoky s HGR 4522 85.7 130.9 

odběr podzemní vody - - 

suma 841.5 841.5 

 

V severní části HGR 4521 převládá směr proudění podzemní vody od severu k jihu, v jižní části HGR 

4521 se proud podzemní vody stáčí a převládá směr proudění od východu k západu. K přetokům 

podzemní vody mimo území HGR 4521 dochází podél hranice s HGR 4522, 130 l/s podzemní vody 

odtéká a 86 l/s z HGR 4522 přitéká. V severním úseku hranice (až po Vysokou Libeň) dochází 

především k odtoku podzemní vody do HGR 4522 (téměř 100 l/s). K přítokům podzemní vody do 

HGR 4521 dochází v menší míře podél jižní hranice HGR 4521 a především v krátkém, západním 

úseku hranice HGR 4521. 

Bilance pro povodí Košáteckého potoka, který tvoří 64% území HGR 4521 je uvedena v Tab. 6-10. 

 

Tab. 6-10. Modelová bilance podzemní vody pro povodí Košáteckého potoka - varianta bez odběrů 

povodí plocha infiltrace srážek drenáž do toku - x 

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

Košátecký potok * 219 612.7 2.80 464.9 2.12 

x - včetně všech přítoků v ploše HGR 4521     

 

SIMULACE SOUČASNÉHO REŽIMU PROUDĚNÍ PODZEMNÍ VODY  

Odběry podzemní vody, které jsou realizovány v prostoru HGR 4521, ovlivňují proudění podzemní 

vody s ohledem na jejich celkovou velikost (cca 8 l/s) minimálně. Největším odběrem v rajonu je 

odběr Vitana Byšice o velikosti cca 2,8 l/s, druhým největším je odběr VaK Ml.Boleslav Bezno – 

Soviny o velikosti 1,7 l/s, ostatní odběry jsou menší než 1 l/s (Tab. 6-11). 
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Tab. 6-11 Odběry podzemní vody (l/s) – zadané do stacionární simulace - průměr za 2009-2010 

název odběru VHB prům. 2009 - 2010 max. 2008-2012 (BP) 

IPRA PORK - Velkovýkrmny Tišice 430475 0.5 0.8 

VaK Ml.Boleslav-Dolní Slivno 430287 0.6 0.7 

Obec Horní Slivno - Košátky 430432 0.7 0.7 

Městys Chotětov - Hřivno 430108 0.1 0.3 

Vitana Byšice 430477 2.8 2.8 

VaK Ml.Boleslav-Kropáčova Vrutice 430288 0.5 0.6 

VaK Ml.Boleslav - Krpy ("Klokoč") 430286 0.3 0.3 

Skalní pramen s.r.o. - Kropáčova Vrutice 430419 0.1 0.1 

VaK Ml.Boleslav-Nemyslovice 430289 0.3 0.3 

Družstvo vlastníků Mělnické Vtelno 430478 0.2 0.2 

VaK Ml.Boleslav-Sovinky (Bezno-Sovinky) 430290 1.7 2.1 

VaK Ml.Boleslav - Velké Všelisy 430292 0.3 0.3 

VaK Ml.Boleslav-Zamachy 430291 0.0 0.0 

Sladovna Mšeno 430113 0.3 0.3 

 

Izolinie hladiny podzemní vody při simulovaných odběrech obsahuje Obr. 6-23, ve které jsou 

vyznačena i místa odběrů podzemní vody. Vykresleny jsou rovněž směry proudění podzemní vody. 

Velikosti odběrů zadané do této simulace jsou dokumentovány v Tab. 6-11 (prům. 2009-2010). 

Odběry podzemní vody realizované v HGR 4521 nevytváří větší deprese hladiny oproti neovlivněnému 

proudění podzemní vody, nebo jsou deprese velmi malé se snížením hladiny do 1 m. Při hranici s HGR 

4522 dochází k poklesu hladiny podzemní vody vlivem významného odběru podzemní vody 

realizovaného v tomto HGR (lokálně v jižním úseku hranice až 7 m). Základní bilance podzemní 

vody vypočtená pro tuto variantu je dokumentována v Tab. 6-12. 
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Obr. 6-22 Modelová hladina podzemní vody, ideová varianta neovlivněného stavu 
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Obr. 6-23 Modelová hladina podzemní vody při aktuálních odběrech 
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Obr. 6-24 Modelová hladina podzemní vody při odběrech - varianta blízká perspektiva rozšířená o 45 l/s 
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Tab. 6-12. Modelová bilance podzemní vody - průměr za 2009-2010 

 přítok do modelu odtok z modelu 

 (l/s) (l/s) 

infiltrace 755.8 - 

povrchové toky - 661.9 

přetoky s HGR 4522 82.6 168.7 

odběr podzemní vody - 7.9 

suma 838.4 838.5 

 

Vlivem odběrů (především v sousedním HGR 4522) je snížena drenáž podzemní vody do 

povrchových toků o cca 48 l/s, pokles je spojen s větším přetokem podzemní vody do HGR 4522. 

Bilance pro povodí Košáteckého potoka je uvedena v Tab. 6-13. 

 

Tab. 6-13 Modelová bilance podzemní vody pro povodí Košáteckého potoka - varianta s odběry podzemní 

vody na úrovni roků 2009 - 2010 

povodí plocha infiltrace srážek 
drenáž do toku - 

x 

odběr podz. vody - 

xx 
bilance - drenáž + odběr 

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

Košátecký potok 219 612.7 2.80 418.2 7.5 1.94 

x - včetně všech přítoků  xx - odběry z povodí    

 

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 2 nejvýznamnějších odběrů podzemní vody v rajonu 4521 v simulovaném období a největšího 

odběru v sousedním HGR 4522, který ovlivňuje proudění při hranici obou HGR, je dokumentován na 

Obr. 6-25. Mírný nárůst velikosti registrovaných odběrů v rajonu je v souvislosti s poklesem velikosti 

odběru v sousedním rajonu zanedbatelný. 

Pro porovnání režimu a kalibraci kapacitních parametrů modelu byly v rajonu 4521 k dispozici 3 vrty 

ČHMÚ s režimním měřením hladin (kvartérní vrty nebyly použity) a měření průtoků vody 

v Košáteckém potoce. Modelové hladiny s ohledem na zvolenou časovou periodu nepostihují změny 

v hladinách podzemní vody v období kratším než jeden měsíc. Měřené a modelové hladiny podzemní 

vody v kolektoru turonu (C) ve vrtu V-3 Kropáčova Vrutice, který je situován v blízkosti toku 

Košáteckého potoka, jsou porovnány na Obr. 6-26. 
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Obr. 6-25 Vývoj ročních odběrů v období hydrologických let 2001-2012 

 

 
Obr. 6-26 Porovnání měřené a modelové hladiny podzemní vody (transientní simulace) ve vrtu V-3 Kropáčova 

Vrutice 

 

Měřená hladina ve vrtu vykazuje rozkolísanost s dobře patrným režimním chodem a doplňováním 

zásob podzemní vody v jarních měsících (s výjimkou podzimu 2010). Z porovnání modelové a měřené 

hladiny podzemní vody je zřejmé, že bylo dosaženo velmi dobré (výborné) shody v rozkolísanosti 

i trendu vývoje hladiny podzemní vody po celé simulované období (při rozdílu hladin na začátku 

simulace dané schematizací stacionární simulace na počátku simulovaného období – listopad 2000). 

Maximální rozkyv hladiny v hodnoceném období je 2 m, odladěná volná storativita je v širším okolí 

vrtu 7%. 

Na Obr. 6-27 je zobrazeno porovnání průběhu měřené a modelové hladiny podzemní vody pro vrt Pš-

19 Stránka, který je situován na severu HGR 4521 (v horní, „suché“ části povodí Košáteckého potoka) 

a který má i nejvíce odlišné rozkolísání hladiny podzemní vody. Modelové hladiny postihují generelní 

vývoj hladiny měřené při odladěné volné storativitě téměř 20%. 

Již v povodí Pšovky (v blízkosti rozvodnice s Košáteckým potokem) je situován režimně měřený vrt 

Pš-S-13 - Jelenice, který je mělký (20 m) a monitoruje zčásti hladinu v kvartérních sedimentech. Malá 

mocnost kolektoru turonu je možným důvodem, že měřené poklesy hladin (prázdnění) i vzestupy 

hladin jsou rychlejší než modelové (při volné storativitě 7%, Obr. 6-28). 
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Obr. 6-27 Porovnání měřené a modelové hladiny podzemní vody ve vrtu Pš-19 Stránka 

 

 
Obr. 6-28 Porovnání měřené a modelové hladiny podzemní vody ve vrtu Pš-S-13 Jelenice 

 

 

Obr. 6-29. Odladěná modelová velikost srážkové infiltrace a drenáže podzemní vody 

 

Při bilančním kritériu jsou porovnány měřené průtoky povrchové vody s modelovou drenáží podzemní 

vody v profilu Košátky. Shodu modelových a měřených dat lze považovat za velmi dobrou do roku 

2006 a v roce 2010, modelem však není postižen rychlý pokles průtoků v roce 2006 (nižší průtoky 
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byly měřeny do poloviny roku 2010). Pokles průtoků mohl být způsoben i chybou měření (změna 

profilu apod.) nebo i do modelu nezadanou (zpracovateli neznámou) skutečností. 

Cyklické kolísání hladiny podzemní vody je způsobeno především rozdílnou dotací ze srážek 

v jednotlivých měsících simulovaného období. Z odladěných hodnot modelové infiltrace pro 

simulované období roku 2001 až 2010 je patrný trend standardního sezónního kolísání dotace 

srážkových vod na hladinu podzemní vody, kdy dominantní vliv mají srážky v mimovegetačním 

období, přičemž významnější je jarní část, kdy se na dotaci podílí nejvíce tání sněhu, tzn. srážky 

spadlé v zimním období. Odladěný chod srážkové infiltrace pro období výpočtu transientního modelu 

(2001 až 2010) zobrazuje graf na Obr. 6-29. 

Z grafu je patrné: 

 okamžitá srážková infiltrace (v měsíčním časovém kroku simulace) byla modelem 

odladěna přibližně v rozmezí nuly až osminásobku průměrné (stacionární) infiltrace 

(v simulovaném období došlo k největší infiltraci v roce 2010, velká infiltrace byla i v letech 

2002 a 2003), 

 k infiltraci dochází téměř vždy od listopadu do března (výjimkou byl rok 2010, kdy 

dotace podzemních vod ze srážek v letních měsících převýšila i „obvyklou“ jarní infiltraci), 

 obvyklá infiltrace od dubna do října se blíží nule. 

Na Obr. 6-29 je dokumentována velikost průměrné měsíční modelové drenáže podzemní vody do toků 

a pramenů, která je oproti infiltraci rozložena v průběhu celého roku. 

 

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. Ve velikosti průměrných dotací jsou zohledněny jak extrémně 

zvýšené dotace v období roků 2002, 2003 a 2010, tak i velmi nízké dotace při kumulaci suchých 

roků 2003 a 2004. Průměrné měsíční dotace podzemní vody jsou dokumentovány v grafu na Obr. 

6-30, průměrná měsíční drenáž podzemní vody v grafu na Obr. 6-31 (v grafech uvedené relativní 

hodnoty jsou násobky infiltrace (drenáže) k odladěné průměrné hodnotě infiltrace (drenáže). Odběr je 

zadán po celou dobu simulace konstantní na úrovni 8,2 l/s (průměrný odběr v období roků 2009- 

2010). 

Nejvyšší dotace podzemní vody je spočtena pro měsíce leden až březen, kdy dochází k dotaci 

podzemní vody při tání sněhu a jarních srážkách, které v tomto období nejsou spotřebovávány 

evapotranspirací. Mírně nadprůměrná dotace je modelem kalibrována i pro podzimní měsíce listopad 

a prosinec. Všechny ostatní měsíce mají dotaci podzemní vody podprůměrnou (relativní infiltrace 

menší než 1), v období duben až červenec a v říjnu k infiltraci vůbec nedochází (nebo se blíží nule). 

V tomto období jsou dlouhodobě spíše menší srážkové úhrny s menším počtem extrémních srážkových 

epizod (např. v porovnání se srpnem), výpar vlivem vyšší teploty dosahuje maximálních hodnot 

a rostlinný pokryv dosahuje vegetačního vrcholu (vysoká transpirace). 
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Obr. 6-30. Doplňování přírodních zdrojů v průměrném hydrologickém roce 

 

 

Obr. 6-31. Drenáž do povrchových toků a rybníků v průměrném hydrologickém roce 

 

Modelová drenáž podzemní vody do povrchových toků je relativně stabilní, maximální základní 

odtok podzemní vody byl vypočten pro období leden až březen. 

Obvyklý rozkyv hladiny podzemní vody je v průběhu průměrného roku cca 0,5 m (při volné 

storativitě 7%), s kulminací hladin na konci března a začátku dubna a minimální hladinou v listopadu a 

prosinci. V oblastech s vyšší storativitou (15% až 20%, kalibrovaných obvykle v porušených 

pásmech, především v důlech apod.) je maximální rozkyv hladiny v průběhu „průměrného“ roku 25 

až 30 cm, k dosažení maximálních a minimálních hladin dochází ve stejných měsících. 

 

VARIANTNÍ SIMULACE VODOHOSPODÁŘSKÉHO VYUŽITÍ ÚZEMÍ 

V rámci hydrogeologických modelů byly realizovány stacionárních simulace, které zohledňovaly 

různé varianty odběrů. Prezentovány jsou 4 modelové varianty, které umožňují posoudit ovlivnění 

režimu proudění ve struktuře při zvýšení nebo snížení odběrů oproti kalibrovanému stavu 

odpovídajícímu období 2009-2010. Prezentovány jsou varianty: 
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 varianta blízké perspektivy (BP) - odběry na úrovni maxima dosaženého za roky 2008 až 

2012 z každého registrovaného odběrného místa, z HGR 4521 7,9 l/s (celkem s HGR 4522 

a 4523 (modelový region R12a) 662,4 l/s), 

 varianta plošného navýšení odběrů (ZV+15%) – navýšení všech odběrů (průměru za roky 

2009 až 2010, základní varianta (ZV)) o 15%, z HGR 4521 9,1 l/s (celkem s HGR 4522 a 4523 

704,4 l/s), 

 varianta plošného snížení odběrů (ZV-15%) - snížení všech odběrů (průměru za roky 2009 

až 2010) o 15%, z HGR 4521 6,7 l/s (celkem s HGR 4522 a 4523 521 l/s), 

 varianta blízké perspektivy rozšířená o ideové navýšení odběru v povodí Košáteckého potoka 

o 45 l/s (situování nových odběrů je zobrazeno v příloze 7.4). 

Velikost 2 největších odběrů podzemní vody v HGR 4521 pro jednotlivé varianty je uvedena 

v Tab. 6-14. V Tab. 6-15 jsou uvedeny základní bilance pro tyto varianty. 

 

Tab. 6-14. Varianty velikosti modelového čerpání pro dva největší odběry 

název odběru VHB 

průměr 

2009 - 

2010 (ZV) 

blízká 

perspektiva 

(BP) 

navýšení o 

15% 

(ZV+15%) 

snížení o 

15% (ZV-

15%) 

Vitana Byšice 430477 2,7 2,7 3,1 2,3 

VaK Ml.Boleslav-Sovinky (Bezno-Sovinky) 430290 1,7 1,7 2,0 1,5 

 

Tab. 6-15. Základní bilance variant modelů pro hospodářské využití území 

 přítok do modelu odtok z modelu 

 (l/s) (l/s) 

 
blízká perspektiva 

(BP) 

zvýšení 

ZV+15% 

snížení ZV-

15% 

blízká perspektiva 

(BP) 

zvýšení 

ZV+15% 

snížení ZV-

15% 

infiltrace 755.8 755.8 755.8 - -  

povrchové toky - - - 658.3 645.1 670.3 

přetoky z HGR 

4522 
81.9 78 83.1 171.6 179.7 161.7 

odběr podzemní 

vody 
- -  7.9 9.1 6.7 

suma 837.7 833.8 838.9 837.8 833.9 838.7 

 

Modelové navýšení odběrů způsobuje úměrný pokles celkové přirozené drenáže do povrchových toků 

(Tab. 6-16). V jednotlivých modelových variantách odběrů byly sledovány velikost a rozsah snížení 

(zvýšení) hladiny oproti modelové variantě odběrů na úrovni roků 2009-2010. Při malých změnách 

odběrů podzemní vody v HGR 4521 (do 1 l/s) je ovlivnění proudění podzemní vody zanedbatelné. 

Větší změny v drenáži podzemní vody a v přetoku podzemní vody do HGR 4522 jsou způsobeny 

změnou odběrů v tomto HGR (resp. především změnou velikosti nejvýznamnějšího odběru v regionu 

v Řepínském důlu). K větším změnám v drenáži dochází ve variantách zvýšení nebo snížení odběrů 

o 15%; ve variantě blízké perspektivy je navýšení tohoto významného odběru (a jeho vliv na proudění 

a drenáž podzemní vody) velmi malé. 
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Tab. 6-16 Modelová drenáž do Košáteckého potoka – simulace vodohospodářského využití území 

povodí plocha 
infiltrace 

srážek 

drenáž do toku - x 

ZV BP ZV+15% ZV-15% 

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

Košátecký potok 219 612.7 418.2 415.3 405.6 426.1 

x - včetně všech přítoků 

 

Velikost odběrů podzemní vody realizovaných v HGR 4521 je velmi nízká. Proto je pomocí modelu 

zpracována ideová varianta navýšení odběrů o 45 l/s. Nové odběry jsou situovány v povodí 

Košáteckého potoka, ideová místa odběrů jsou zobrazena v Obr. 6-24. J sou dokumentovány 

i izolinie hladin podzemní vody a jejich snížení vyvolané zvýšením odběru o 45 l/s. V Tab. 6-17 je 

uvedena bilance množství podzemní vody této varianty. 

 

Tab. 6-17 Základní bilance varianty s ideovým navýšením odběru podzemní vody o 45 l/s 

 přítok do modelu odtok z modelu 

 l/s l/s 

infiltrace 755.8 - 

povrchové toky - 616.1 

přetoky s HGR 4522 81.6 168.5 

odběr podzemní vody - 52.9 

suma 837.4 837.5 

 

Pokles hladin v okolí nového odběru v prostoru Košátek (15 l/s) nepřesahuje 0,75 m, v širším okolí 

odběrů situovaných v severní části povodí Košáteckého potoka (30 l/s) nepřesahuje modelové snížení 

hladin podzemní vody 1,5 m (ve srovnání s úrovní hladin ZV). 

Modelové varianty odběrů podzemní vody byly zvoleny tak, aby umožnily posoudit vliv změny 

odběrů (v rozsahu pravděpodobných scénářů) na režim proudění podzemní vody v oblasti hg. rajonu 

2521. Z hlediska celkové velikosti odběrů lze konstatovat, že zvýšení odběrů na úroveň varianty blízké 

perspektivy i variant plošného zvýšení odběrů režim proudění v modelové oblasti změní pouze 

nepatrně. Zvýšení velikosti odběrů o nové ideové odběry (45 l/s) ovlivní režim proudění významněji, 

ale přesto se jedná o variantu, která je z hlediska režimu proudění podzemní vody ve struktuře 

přijatelná (v obou ideových místech by bylo možné navýšit odběry podzemní vody i více, při znalosti 

a stanovení limitů hodnot minimálních hladin a průtoků na konkrétních vrtech a profilech toků). 

V žádné z modelových variant snížení hladin vyvolané odběry podzemní vody (ve srovnání se ZV) 

nezasahuje do maloplošných zvláště chráněných území (MZCHÚ) s vazbou na podzemní vodu. 

Z variant zvýšení a snížení odběrů je patrné, že okrajové části HGR 4521 jsou ovlivněny i změnou 

čerpání v sousedním HGR 4522, kde jsou přírodní zdroje již značně omezeny. 

Při odladěných hodnotách velikosti dotace podzemních vod ze srážek pro celý modelový region 

R12a (HGR 4521, HGR 4522 a HGR 4523) na úrovni 2394 l/s, představuje celkový odběr 

v základní variantě (průměr za roky 2009 a 2010) využití přírodních zdrojů na úrovni přibližně 25 %, 

ve variantě blízké perspektivy na úrovni 28% a při plošném navýšení odběru o 15% je jejich využití na 

úrovni 30%. Tato čísla však nezohledňují lokální situaci ani lokální vodohospodářské potřeby 

v jednotlivých jímacích územích ani hydrogeologických rajonech a posuzují region pouze jako celek. 
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7. KVALITATIVNÍ STAV ÚTVARŮ PODZEMNÍCH VOD 

7.1. ÚPRAVÁRENSKÁ HLEDISKA VYUŽITÍ PODZEMNÍCH VOD 

UPRAVITELNOST PODZEMNÍ VODY NA VODU PITNOU 

Pro potřeby regionálního hodnocení bilancovaných hydrogeologických rajonů, případně oblastí byly 

jako vstupní informace využity existující výsledky chemických analýz převážně z jednorázových 

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

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

upravitelnosti podzemních vod na vodu pitnou bylo provedeno dle vyhlášky č. 120 ze dne 29. dubna 

2011, kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon 

č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů 

(zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů (kategorie upravitelnosti v Tab. 

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 připovrchovou 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 

z hodnocení jednotlivých kolektorů. Smyslem bylo vytvořit připovrchovou zónu celého rajonu, nikoli 

pouze bilancovaného kolektoru.  
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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. 

 

V kolektoru C (Obr. 7-1) převažuje upravitelnost kategorie A1 a A2. Výjimečně se objevují kategorie 

A3 nebo vyšší způsobené zvýšenými koncentracemi železa nebo amonných iontů. Podzemní voda 

z kolektoru Cb jímaná jímacími objekty hlubokými do 75 m vesměs náleží k třídě upravitelnosti A1. 

Podzemní voda z kolektoru Ca pak vesměs náleží k třídě upravitelnosti A2 zejména pro vyšší 

celkovou mineralizaci, vyšší obsahy Mg, Fe a NH4. 

Připovrchová zóna (Obr. 7-2) v sv. části rajonu odpovídá poměrům kolektoru C. V jižní a jihozápadní 

části HGR 4521 jí tvoří slínovce a kvartér Labe s podzemní vodou bohatší na sírany a železo, díky 

kterým se zařazuje do kategorie A3 a vyšší. Vliv má jistě i průmysl, husté osídlení a zemědělství v této 

oblasti. Výjimkou je pouze zalesněná oblast mezi Starou Boleslaví a Hlavencem, kde převládá 

kategorie A1.  

Znečištění je vázáno na skládky a průmysl v okolí velkých měst (Mělník, Byšice, Neratovice, Stará 

Boleslav). 
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Obr. 7-1. Upravitelnost podzemní vody bilancovaného kolektoru C. 
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Obr. 7-2. Upravitelnost podzemní vody připovrchové zóny včetně indikace znečištění. 
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7.2. VÝVOJ KVALITY PODZEMNÍ VODY 

V rajonu 4521 se nachází 2 vrty a jeden pramen s reprezentativními časovými řadami chemického 

složení vody kolektoru C. 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 

Klíč_GDO X Y Z název vrtu ČHMÚ kolektor hloubka lokalizace 

550986 -715784 -1019231 216.19 V-3 VP 7526 C 41.5 Sušno 

84642 -720176 -1008796 291.63 PŠ-19 VP 7525 C 90 Stránka (Tajná) 

718503 -724264 -1023435 190 Močidla PP 0232 C 0.1 Čečelice 

 

Všechny pozorované objekty mají celkovou mineralizaci okolo 0,6 g/l. Rozdíly jsou zejména 

v koncentracích síranů, které se v čase ale nemění. Nejvyšší obsahy síranů jsou v prameni Močidla, 

který se nachází na přechodu kolektoru a izolátoru, nejmenší koncentrace SO4 jsou v nejsevernějším 

vrtu VP7525 (PŠ-19) poblíž Mšena. Koncentrace dusičnanů se ve všech objektech pohybují okolo 10-

20 mg/l, ve vrtu VP7525 (PŠ-19) je patrný velmi mírný stoupající trend. 
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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 zpracovala „Vrstvy biotopů s vazbou na vodu v rozsahu detailně hodnocených rajonů + 

buffer 500 m včetně výběru prioritních území s cennými ekosystémy“. na základě metodiky Lustyk – 

Guth (2014). 

Materiál obsahuje několik vrstev zahrnujících a) vrstvu biotopů vázaných na vodu, b) vrstvu všech 

maloplošných zvláště chráněných území (MZCHÚ) a tabulku citací předmětů ochrany, c) vrstvu 

evropsky významných lokalit (EVL) a ptačích oblastí (PO) včetně identifikace těch s předmětem 

ochrany vázaným na vodu, d) vrstvu MZCHÚ s vazbou na podzemní vodu, a e) prioritní území v péči 

AOPK ČR s cennými ekosystémy k podrobnějšímu zpracování.  

V HGR 4521 je evidováno celkem 720 vodních biotopů o celkové rozloze 12,7 km
2
 (viz Obr. 8-1), 

seznam maloplošných zvláště chráněných území, evropsky významných lokalit, ptačích oblastí je 

uveden i v Tab. 8-1 a Tab. 8-2. 

 

Tab. 8-1.Seznam maloplošných zvláště chráněných území (MZCHÚ) v HGR 4521 

KOD KAT NAZEV ROZL ROZL_BIOT PROCENTO Organ_OP 

179 PR Kokořínský důl 2246.488 68.4008 3.04 AOPK ČR 

150 PP Jiřina 1.5757 1.5677 99.49 krajský úřad 

565 PP Prutník 12.5165 3.718 29.7 krajský úřad 

1025 PR Všetatská černava 8.8223 4.9921 56.59 krajský úřad 

1026 PP Písčina u Tišic 0.5997 0 0 krajský úřad 

1027 PR Slatinná louka u Liblic 2.3597 2.0066 85.04 krajský úřad 

5685 OP Zámecký park Liblice 0.2698 0.0556 20.61 krajský úřad 

2006 OP Hluchov 4.43 1.7411 39.3 krajský úřad 

2006 PP Hluchov 6.439 5.6382 87.56 krajský úřad 

2459 PP Černý orel 9.259 0 0 krajský úřad 

3380 OP Písčina u Tuhaně 1.0743 0 0 krajský úřad 

3380 PP Písčina u Tuhaně 0.4354 0 0 krajský úřad 

5685 PP Zámecký park Liblice 31.1194 30.405 97.7 krajský úřad 

KOD – číselný kód, pod kterým je MZCHÚ vedeno v ÚSOP (Digitálním registru Ústředního seznamu ochrany přírody). 

KAT – kategorie MZCHÚ: OP-ochranné pásmo, PR-přírodní rezervace, NPR-národní přírodní rezervace, NPP-národní 

přírodní památka, PP-přírodní památka  
Rozloha biotopu - uvádí souhrnně rozlohu biotopů s vazbou na podzemní vodu v hektarech, procento - jejich souhrnné plošné 

procentuální zastoupení v daném území. 
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Obr. 8-1 .Vodní biotopy, maloplošná zvláště chráněná území (MZCHÚ) a evropsky významné lokality (EVL) 

v oblasti HGR 4521. 
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8.1. PRIORITNÍ MALOPLOŠNÉ ZVLÁŠTĚ CHRÁNĚNÁ ÚZEMÍ VE SPRÁVĚ AOPK 

ČR S VAZBOU NA PODZEMNÍ VODU 

AOPK ČR spravuje 24 CHKO (včetně PR a PP ležících na jejich území) a dále NPR a NPP mimo 

území národních parků a vojenských újezdů. Z těchto lokalit, ležících zároveň v zájmovém území, 

bylo po odborném posouzení vybráno 48 lokalit, které byly identifikovány jako prioritní z hlediska 

jejich vazby na podzemní vodu.  

Všechny lokality s vazbou na podzemní vodu jsou potenciálně ohroženy změnami vodního režimu a je 

nutné je v hydrogeologických modelech zohlednit. Obecně lze konstatovat, že rizikový rozsah změny 

vodního režimu je různý pro jednotlivé biotopy. Komplexní studii, v jakém rozsahu se mají pohybovat 

optimální parametry vodního režimu jednotlivých biotopů, nemá AOPK ČR k dispozici a vznik takové 

studie by byl velmi žádoucí.  

Vybrané prioritní lokality jsou takové, u kterých je známé nebo předpokládané výraznější přímé 

ohrožení vodního režimu antropogenními činnostmi. Na těchto lokalitách by bylo vhodné zpracovat 

detailnější hydrogeologický průzkum resp. je podrobit hlubším hydrogeologickým analýzám, zjistit 

optimální parametry vodního režimu konkrétně pro tato území. MZCHÚ byla vybrána jednotlivými 

regionálními pracovišti AOPK ČR v rámci jejich územní působnosti. Platí, že MZCHÚ kategorií PR 

a PP jsou prioritní z regionálního hlediska, zatímco z národního hlediska jsou prioritní MZCHÚ 

kategorií NPR a NPP.  

 

Tab. 8-2. Seznam evropsky významných lokalit (EVL) a ptačích oblastí (PO) v HGR 4521 

KOD SITECODE KAT NAZEV ROZL PO_vodni PO_habitat PO_druh 

5365 CZ0214049 EVL Písčina u Tuháně 0.4236 
   

2518 CZ0214004 EVL Černý Orel 226.7132 ano 9190 1061 

2549 CZ0214013 EVL Kokořínsko 9679.781 ano 
6410, 6430, 7210, 7230, 

8310, 91E0 

1014, 1016, 1145, 

1149 

2556 CZ0213039 EVL Labe - Liběchov 116.9273 ano 
 

1134 

2577 CZ0212023 EVL Písčina u Tišic 0.5997 
   

2581 CZ0210152 EVL Polabí u Kostelce 387.8208 ano 
3150, 6410, 6430, 7210, 

7230, 91E0, 91F0  

2613 CZ0210186 EVL Úpor - Černínovsko 873.8382 ano 3150, 6430, 91E0, 91F0 
 

2621 CZ0210034 EVL Všetatská černava 10.9578 ano 7210 
 

2625 CZ0210008 EVL Zámecký park Liblice 33.675 ano 7230, 91F0 
 

SITECODE – mezinárodní kód EVL či PO používaný v rámci soustavy NATURA 2000  

PO – ptačí oblast  

PO_vodni – uvádí, zda je v dané EVL předmět ochrany vázaný na vodu  

PO_habitat – uvádí, které habitaty jsou předmětem ochrany EVL  

PO_druh – uvádí, které druhy jsou předmětem ochrany EVL či PO  

 

 

Do HGR 4521 okrajově zasahuje PR Kokořínský důl, která byla identifikována jako prioritní 

s cennými ekosystémy z hlediska jejich vazby na podzemní vodu. Vyhodnocení rizik spojených 

s využíváním podzemních vod pro PR Všetatská černava a další související mokřadní biotopy v Polabí 

bylo zpracováno v samostatné studii (Patzelt et al. 2015) v rámci projektu. 
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KOKOŘÍNSKO 

Na území HGR 4521 zasahuje tato EVL pouze okrajově. Ochrana území se týká kapradiny vláskatec 

tajemný (Trichomanes speciosum) pro který je Kokořínsko největší českou (středoevropskou?) 

lokalitou. Vzhledem k tomu, že tato kapradina roste (ve střední Evropě vytváří pouze povlak podobný 

řasám) ve štěrbinách a jeskyních, tak by jeho ochrana neměla být příliš problematická a přinést 

výrazná omezení. I v dalším rozsáhlém území, kterým jsou mokřady v nivách Liběchovky a Pšovky, 

by nemělo dojít k výrazným změnám. Toto území je připravováno pro ochranu populací vzácných 

plžů – vrkoče bažinného (Vertigo moulinsiana), vrkoče útlého (V. angustior) a také nenápadné ryby 

žijící v písku – sekavce podunajského (Cobitis elongatoides). Mokřady Liběchovky a Pšovky jsou již 

dnes jednou z nejpřísněji chráněných částí CHKO Kokořínsko. Leží v první, nejpřísněji chráněné zóně 

ochrany přírody a značná část i v přírodních rezervacích Mokřady dolní Liběchovky, Mokřady horní 

Liběchovky, Kokořínský důl a v přírodní památce Prameny Pšovky. Součástí EVL Kokořínsko je také 

velmi cenné území u Mělnické Vrutice, slatinné biotopy v NPP Polabská černava. 

(http://kokorinsko.ochranaprirody.cz) 

PŘÍRODNÍ REZERVACE KOKOŘÍNSKÝ DŮL  

Popis: Rozsáhlé území v údolí Pšovky zaříznuté do kvádrových pískovců středního turonu. 

Geomorfologicky významné území s pestrým zastoupením biotopů a bohatou faunou i flórou. 

V mokřadech v údolní nivě a na dně inverzních roklí se vyskytují vzácné druhy rostlin a unikátní 

fauna bezobratlých živočichů. 

Vodní režim: Část PR včetně některých předmětů ochrany je závislá na režimu podzemních vod. 

V současnosti (a již desítky let) probíhá v PR výraznější odběr podzemních vod, který je žádoucí 

monitorovat. 

 

VŠETATSKÁ ČERNAVA 

 

Obr. 8-2 Všetatská černava  

(Foto: Juandev, CC BY-SA 3.0). 

 

Zajímavá terénní deprese po stranách křižovatky železniční trati Praha - Všetaty a Všetaty - Lysá 

n. Labem, další hranici tvoří silnice z Chrástu do Všetat. Vyhlášená byla r. 1986, má rozlohu 2,73 ha. 

Lokalita PR a EVL leží v ploché nivě Košáteckého potoka, kde se v minulosti rozkládaly rozlehlé 

http://kokorinsko.ochranaprirody.cz/


Rebilance zásob podzemních vod                                                                        ID EIS 10051606-SFŽP 

107 

slatinné louky, z nichž dodnes zbyly pouze nepatrné relikty. Při budování obou železničních tratí 

v druhé polovině 19. století došlo k vytěžení zeminy a do vzniklých prohlubní se stáhla voda 

a vytvořily se tak podmínky pro vznik slatinných rostlinných společenství. Nejvzácnější rostlinou je 

mařice pilovitá, nikde jinde v ČR se nevyskytuje v tak velkém  množství. Další vzácné druhy jsou 

ostřice nízká, sítina slatinná, přeslička větevnatá, kruštík bahenní, ostřice šupinoplodá, vstavač 

bahenní. (http://www.melnik.info) 

PR se nachází v oblasti odvodnění křídových sedimentů rajonu 4521. Hladina podzemní vody je zde 

výrazně ovlivněna čerpáním z vodárenských vrtů v Řepínském dole. Podrobně tuto problematiku 

zpracoval Patzelt et al (2015): 

V ploché nivě Košáteckého potoka, který představuje regionální drenáž podzemní vody kolektoru C, 

se v minulosti rozkládaly rozlehlé slatinné louky. Z těchto slatin dodnes zbyly z důvodu masivního 

odvodňování a poklesu hladiny podzemní vody pouze nepatrné relikty. Chráněná lokalita představuje 

zachovalé zbytky, které jsou tak v úzké vazbě na podzemní vodu. Všetatská černava je ovlivňována 

zejména ze vzdálenějšího území HGR 4522 (jímací území Řepínský důl, Obr. 8-3). 

 

 

Obr. 8-3. Vymezení širší oblasti – Křída pravostranných přítoků Labe (Patzelt et al. 2015, upraveno dle Progeo) 

 

Z výsledků matematického modelování vyplývá, že snížení celkového odběru v jímacím území na 370 

l/s by mělo vést k obnovení průtoku na středním toku Pšovky. Nicméně snaha docílit obnovení 

průtoku v celé délce koryta Pšovky pouze pomocí snižování celkového odběru v jímacím území by 

byla jen velmi málo účinná. 

http://www.melnik.info/
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Nejvýznamnější pro velikost průtoků v Pšovce je velikost srážkové infiltrace, její rozložení v průběhu 

roku a kumulace suchých a mokrých period. Proto je do budoucna klíčové sledovat a hodnotit aktuální 

srážkové úhrny a případně jejich vývoj promítnout do provozních řádů jímacích území. 

Významným faktorem jsou dále netěsnosti koryta v trati pod Lhotkou. Je třeba zamezit nelegálním 

odběrům vody pro zásobování netěsnících rybníčků a provádět soustavnou péči o technický stav 

koryta Pšovky, která je ve správě s.p. Povodí Ohře.  

Byla navržena opatření k zajištění minimálního zůstatkového průtoku na Pšovce. Zatímco technické 

úpravy toku mají trvalou platnost, omezení celkového odběru na 370 l/s odpovídá situaci, která nastala 

po kritickém období s kumulací mimořádně nízkých srážkových úhrnů. Místní hydrogeologická 

struktura představuje dynamický systém, kde velikost využitelných zdrojů podzemních vod je v 

bezprostřední závislosti na srážkách v předchozím dvouletém až tříletém období. V případě 

přetrvávajícího suchého období bude totiž nutno odběry snížit, naopak na srážky bohatší perioda 

umožní intenzivnější exploataci. 

Z hodnocených tří typů vegetace polabských slatin lze hodnotit vápnité slatiny jako společenstva na 

změnu výšky hladiny podzemní vody i její jakosti extrémně citlivá, společenstva mařice pilovité a 

bezkolencových luk jako vegetaci do určité míry odolnou, ne však vůči většímu poklesu hladiny. 

Významným ohrožením především vápnitých slatin, ale i bezkolencových luk, je eutrofizace. Na 

změnu jakosti vody dnes nemají atmosférické srážky výrazný vliv, vážným rizikem jsou splachy z 

okolní intenzivně zemědělsky využívané krajiny a v případě Polabské černavy přeplavení lokality 

znečištěnou vodou při přívalových deštích nebo lokálních povodních. Zvýšené množství živin většina 

druhů vápnitých slatin nesnáší a dochází k výrazným druhovým změnám. 

Území posledních zbytků polabských slatin je předmětem zájmu odborníků již mnoho desítek let, 

existuje řada průzkumů nejen botanických, ale i jednotlivých zoologických skupin. V posledních 

letech je podrobně zkoumána i reakce slatinných a rašelinných společenstev na změny výšky hladiny 

podzemní vody a jejího chemizmu. Drtivá většina lokalit je dnes územně chráněna, má zpracovány 

kvalitní plány péče a z úrovně AOPK ČR a Středočeského kraje je zajišťována péče o tato území. 

Všetatská černava je v gesci Středočeského kraje, Polabská černava v gesci AOPK ČR. 

Z hlediska ochrany přírody se jedná se v obou případech o území národního významu. Společenstva 

vápnitých slatin a mařice pilovité, stejně jako řada významných rostlinných druhů, zde mají vůbec 

jedny z posledních výskytů v rámci celé České republiky. Zachování těchto území je zcela prioritní. 

Uvážené nakládání s podzemními vodami představuje základní podmínku jejich zachování. 

 

8.2. POPIS JEDNOTLIVÝCH CHRÁNĚNÝCH ÚZEMÍ 

Následuje stručný popis jednotlivých chráněných území (MZCHÚ, EVL a PO) s vazbou na vodu nebo 

v okolí výchozů kolektoru C nebo jeho podloží, z veřejně dostupných zdrojů uvedených u každé 

lokality. Téměř všechny uvedené lokality jsou zároveň součástí nadložního kvartérního HGR 1172. 
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POLABÍ U KOSTELCE 

 

Obr. 8-4 Mrtvé rameno Labe u Kostelce.  

(Foto: Josef Malich, mapy.cz). 

 

Území PP a EVL leží v těsné návaznosti na tok Labe v úseku zhruba mezi obcemi Křenek 

a Neratovice. Zdejší úsek labské nivy si dosud uchoval přirozený ráz. Tok byl sice během 20. a 30. let 

minulého století kanalizován, ale dochovaly se větší plochy lužních lesů a luk doprovázející dnes 

odškrcená říční ramena. Příčný profil nivy je díky tektonické predispozici asymetrický, jižní hrana 

nivy je příkřejší a vystupují v ní horniny křídového stáří. Severní okraj je pozvolný, členěný pouze 

čely starších labských teras. Reliéf je jen nepatrně výškově členěn, avšak v ploše je velmi pestrý, 

utvářený v závislosti na velké dynamice říčního toku. Mělké terénní deprese, pozůstatky starých koryt, 

se meandrovitě vinou nivou a jsou velmi významným faktorem podmiňujícím diverzitu rostlinných 

společenstev. V lučních celcích se vzácně zachovaly zbytky tzv. hrůdů - táhlých plochých hřbítků. 

Velmi pozoruhodné jsou mladopleistocénní meandry u Chrástu s výskytem vápnitých slatin, vázaných 

svým vznikem na prameny při bázi vyšší risské terasy. Vlastní území EVL je tvořeno několika 

disjunktními celky, v souladu s návrhem plánu péče jsou označeny: Mlékojedský luh, Lobkovice, 

meandr u Kozel, meandr Obora, Jiřina, Zárybsko. 

Podloží celého území budují pleistocénní štěrkopísky, na ně v proměnlivé mocnosti nasedají nivní 

povodňové hlíny (lokálně zvané labské červenky), pouze meandry u Chrástu leží mimo recentní nivu 

a jsou mladopleistocénního stáří (würm 1). Plochá říční niva o průměrné nadmořské výšce asi 160 m 

n. m. je součástí Mělnické kotliny. Převažujícím půdním typem jsou nivní půdy, v zazemněných 

slepých ramenech se maloplošně vyvinuly slatinné půdy, na drobných elevacích v nivě s písčitějším 

substrátem se vyvíjejí půdy blízké arenickým kambizemím (arenosolům). V zazemněných meandrech 

se vzácně vyskytují slatiny, které v oblasti Chrástu mají zvýšený podíl uhličitanu vápenatého. Oblast 

je specifická relativně menší mocností nivních hlín, děje se tak díky vlivu nedaleko ústící Jizery, která 

jednak ovlivňuje dynamiku toku pod soutokem, jednak je sama mohutným zdrojem hrubozrnného 

materiálu na úkor jemnějších sedimentů. 

Kostrou navrhovaného komplexu jsou dobře uchované tvrdé luhy, místy nahrazené výsadbami 

nepůvodních hybridních topolů, v regulací odškrcených ramenech se vyvíjejí společenstva vysokých 

vrb řazená k měkkým luhům. Druhým základním kamenem nivní krajiny jsou aluviální louky. 

Nejběžnějším typem jsou ochuzené kontinentální zaplavované louky as. Pseudolysimachio-

Alopecuretum, ve vyšších částech nivy přecházejí do mezofilních ovsíkových luk, naopak v depresích, 

na místech zazemněných koryt se vyskytují vlhké pcháčové louky v mozaice s vlhkými 

tužebníkovými lady. Nejsušším travním typem jsou kostřavové trávníky písčin, které obsazují písčité 
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elevace uvnitř lučních komplexů a můžeme je nalézt i na příkrých čelech terasových stupňů. Velmi 

významným společenstvem jsou porosty rákosin a ostřic porůstající především zazemňující se říční 

ramena, v ochuzené formě expandující do ladem ponechaných travních porostů. Lokálně zajímavé 

jsou bylinné lemy nížinných řek, které se nejpěkněji vyvíjejí v lesních pláštích na kontaktu se slepými 

rameny. Velmi reprezentativně je dochována vegetace makrofyt stojatých vod, které vévodí rozsáhlé 

porosty stulíku. Významným krajinným prvkem jsou jednak liniové výsadby hybridních topolů, 

jednak solitérní či v malých skupinkách rostoucí stromovité vrby, ty nacházíme zejména v celoročně 

vlhkých neudržovaných částech luk. V geneticky odlišných meandrech u Chrástu se dochovala pestrá 

mozaika, ve které se uplatňují střídavě vlhké bezkolencové louky, v zamokřených částech meandrů se 

nalézají kvalitní porosty vysokých ostřic, rákosin a rovněž vzácná vegetace vápnitých slatin s mařicí 

pilovitou. 

(http://www.nature.cz) 

 

JIŘINA 

 

Obr. 8-5 Jiřina  

(přírodní památka) (Foto: Karel Tvrdík, CC BY-SA 3.0). 

  

Přírodní památka vyhlášená r.1933, nachází se na pravém břehu Labe asi 1,5 km proti proudu od 

Kozel. Má rozlohu 1,72 ha. Hlavním smyslem při jejím založení, ale i nyní, je zachování posledních 

zbytků původních polabských lužních lesů. V chráněném lese se vyskytují všechny tři druhy dubu- 

letní, zimní i importovaný červený, habry, lípy srdčité, jilmy, topoly černé, buky, jasany ztepilé, javory 

mléčné, javory klemy i javory babyky a osiky. Z keřů jsou to bez černý, líska, ptačí zob, svída krvavá, 

hloh, zimolez černý. Z ptáků zde žije slavík obecný, cvrčilka říční, datel černý a velmi vzácný 

krahujec obecný. 

(http://www.tisice.cz) 

 

PRUTNÍK 

PP Prutník byl vyhlášen v roce 1972 na ochranu vzácných a chráněných druhů naší květeny, 

především vstavače vojenského (Orchis militaris), bradáčku vejčitého (Listera ovata) a jazyku hadího 

(Ophioglossum vulgatum). Území prošlo poměrně složitým vývojem, kdy se měnilo prostředí a s ním 

http://www.nature.cz/
http://www.tisice.cz/
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i druhové složení rostlin a živočichů. Zvířena je zde nyní zastoupena běžnými hájovými druhy, 

poměrně bohatá je entomofauna, zejména brouci. 

 

 

Obr. 8-6 Detail květů vstavače vojenského  

(Foto: bernd gliwa, CC BY-SA 2.5). 

 

PÍSČINA U TIŠIC 

 

Obr. 8-7 Písčina u Tišic  

(Foto: Packa, CC BY-SA 3.0). 

 

Území PP a EVL zahrnuje písčitý svah nad železniční tratí mezi Neratovicemi a Tišicemi v 

kilometráži 36,3 - 36,9 severně od železničního tělesa. Lokalita pískomilných společenstev s výskytem 

kriticky ohroženého druhu naší květeny sinokvětu chrpovitého (Jurinea cyanoides) a dalších 

ohrožených a vzácných rostlin: smilu písečného (Helichrysum arenarium), přesličky Mooreovy 

(Equisetum x moorei) a růže galské (Rosa gallica).  

(http://botany.cz, http://www.melnik.info) 

 

http://botany.cz/
http://www.melnik.info/
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HLUCHOV 

 

Obr. 8-8 Tůň nacházející se severně od PP Hluchov  

(Foto: Pavla Halamová, CC BY-SA 4.0). 

 

Poměrně zajímavý fragment lužního lesa můžete nalézt v okrese Praha-východ mezi městy Brandýs 

nad Labem a Stará Boleslav. Ten byl v roce 1995 vyhlášen jako zvláště chráněné území v kategorii 

přírodní památka. 

Přestože je území kvůli své poloze pod silným tlakem jak veřejnosti (zvýšená návštěvnost, drobný 

odpad), tak různých investičních záměrů vztahujících se k provozu města, zachovala se zde poměrně 

typická společenstva lužních lesů údolních niv velkých toků. 

Ve stromovém patře jsou nejvýraznější věkovité duby letní (Quercus robur), zejména ve východní 

starší části mající pralesovitý charakter. Dále jsou zastoupeny jilmy (Ulmus laevis a Ulmus minor), 

jasan ztepilý (Fraxinus excelsior), lípa malolistá (Tilia cordata), javor mléč (Acer campestre), topoly 

(Populus nigra a Populus alba) a další. 

V bylinném podrostu je bohatě vyvinut jarní aspekt se sasankou pryskyřníkovitou (Anemone 

ranunculoides), dymnivkou dutou (Corydalis cava), křivatcem žlutým (Gagea lutea), česnekem 

medvědím (Allium ursinum), orsejem jarním (Ficaria bulbifera) nebo sasankou hajní (Anemone 

nemorosa). 

Součástí chráněného území (resp. jeho ochranného pásma) je také mrtvé labské rameno, v jehož 

litorálním pásmu je možné najít některé zajímavější druhy, jako šmel okoličnatý (Butomus umbellatus) 

nebo kamyšník přímořský (Bolboschoenus maritimus s. l.). Nesporně nejatraktivnější je zde v době 

květu populace stulíku žlutého (Nuphar lutea). 

(http://botany.cz) 

 

ČERNÝ OREL 

PP a EVL Černý orel je přírodní památka ev. č. 59 na katastrálních územích Káraný (Okres Praha-

východ), Otradovice a Sojovice v okrese Mladá Boleslav. Poprvé vyhlášena v roce 1933 

Ministerstvem školství a národní osvěty. Nově vyhlášena Nařízením Středočeského kraje č. 4/2013 ze 

dne 15. dubna 2013. Správa AOPK Praha. Území je též stejnojmennou evropsky významnou lokalitou 

CZ0214004. 

http://botany.cz/
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Hlavním motivem bylo hnízdění mandelíka hajního ve starých doupných dubech a borovicích. 

V současné době, kdy výskyt mandelíka nebyl zaznamenán, je důvodem ochrany celý přírodě blízký 

ekosystém typické kyselé doubravy na štěrkopískové terase. 

Geologickým podkladem jsou svrchnokřídové horniny překryté mladopleistocenními štěrkopískovými 

terasami. Terén je rovinatý. Půdy jsou písčité až štěrkovité, typem oligobazické hnědé lesní půdy 

s tendencí k podzolizaci. 

 

 

Obr. 8-9 Modrásek bahenní  

(Maculinea nausithous; Foto: http://motyli.kolas.cz). 

 

Chudé dubohabřiny se vyskytují v unikátním polabském vývoji, v porostech sice chybí většina 

hájových druhů, zato se vedle dominantní lipnice hajní (Poa nemoralis) objevuje bezkolenec 

(Molinia) a bělozářka větevnatá (Anthericum ramosum), ve stromovém patře lípa srdčitá (Tilia 

cordata). Nejcennější porosty chudých dubohabřin jsou chráněny v PR Černý orel. Luční společenstva 

jsou díky pravidelné údržbě dobře zachována, vedle typických psárkových luk jsou významné 

ovsíkové louky, z nichž některé mají charakter předintenzivních Potentillo-Festucetum se svízelem 

severním (Galium boreale) a smldníkem oleškovitým (Peucedanum oreoselinum). Lokalita je 

zajímavá i ze zoologického hlediska, v tůňkách na území PR se rozmnožují ohrožení obojživelníci 

a v zachovalých lesních porostech prosperují bohatá teplomilná hmyzí společenstva. Na nivních 

loukách se vyskytuje modrásek bahenní (Maculinea nausithous). 

Od doby vyhlášení jsou lesní porosty ponechány v podstatě samovolnému vývoji. Vyšší podíl 

borovice je možno přičíst lesnímu hospodaření v minulosti. Duby jsou v posledních letech ohrožovány 

hmyzími kalamitami (obaleč dubový) a grafiózou. 

(http://www.nature.cz, http://www.benatky.cz) 

 

 

http://motyli.kolas.cz/
http://www.nature.cz/
http://www.benatky.cz/
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PÍSČINA U TUHANĚ 

 

Obr. 8-10 Písčina u Tuhaně  

(Foto: Dezidor, CC BY-SA 3.0). 

 

Přírodní památka a EVL Písčina u Tuhaně se nachází při kraji obce Tuhaň, přibližně 7 km 

jihovýchodně od okresního města Mělník, ve Středočeském kraji. V letech 1994–2005 byla vyhlášena 

jako přechodně chráněná plocha, statut zvláště chráněného území požívá od července roku 2007. 

Vzhledem k mimořádně zachovalým společenstvům písčin je součástí návrhu na evropsky významnou 

lokalitu. 

První zmínka o písečném přesypu u Tuhaně pochází z konce 19. století, kdy byl odtud uváděn dnes již 

kriticky ohrožený sinokvět chrpovitý (Jurinea cyanoides; poslední údaje o jeho výskytu pocházejí 

ještě ze začátku 80. let 20. století). Území se nechvalně proslavilo také jako místo k dlouhodobému 

ukládání komunálního odpadu, informace o zdejší skládce pocházejí minimálně z přelomu 70. a 80. let 

20. století. V roce 1990 byla provedena „asanace“ skládky, přičemž byl shrnut vegetační kryt radlicí 

a zarovnán povrch i na sousední ploše písečného přesypu a částečně i zahrnut zeminou (tehdy zde ještě 

byly zastoupeny i velké plochy volného písku). Po tomto zákroku je odtud uváděna řada výhradně 

ruderálních druhů. Ani pozdější osud této lokalitě nepřál, v roce 1993 byla část lokality poškozena 

složením hromady chlévské mrvy, která byla v brzké době odstraněna. V roce 1994 byla celá plocha 

oplocena a navržena k vyhlášení jako přechodně chráněná plocha. Na jaře 2007 byly na místech nově 

vyhlášovaného chráněného území vytvořeny tři plochy, na nichž byl pod patronací Agentury ochrany 

přírody a krajiny ČR proveden jeho záchranný výsev. 

Současná vegetace přírodní památky Písčina u Tuhaně je do velké míry ovlivněna samotným 

historickým vývojem území. Vlastní (a dnes oplocená) plocha přírodní památky vznikla 

pravděpodobně odkrytím původního zbytku písečného přesypu Labe, a to příležitostnou drobnou 

těžbou písku. Přes některé nevhodně provedené zásahy (skládkování, navezení hnoje), představuje 

plocha mimořádně zachovalé společenstvo mezernatých trávníků písčin, jejichž charakter 

v nejcennější centrální části území (a roztroušeně i v okrajových plochách) určují paličkovec šedavý 

(Corynephorus canescens), šťovík menší tenkolistý (Rumex acetosella subsp. tenuifolius), pelyněk 

ladní (Artemisia campestris) a vzácně i jitrocel písečný (Plantago arenaria). 

(http://botany.cz, http://www.casopis.ochranaprirody.cz) 

 

ZÁMECKÝ PARK LIBLICE 

Horninové podloží PP a EVL budují jemnozrnné turonské slínovce až vápnité jílovce České křídové 

pánve, na kterých se v depresích vytvořila vrstva vápnitých slatin. Park se rozkládá v Mělnickém 

úvalu, úzké ploché depresi omezené Turbovickým hřbetem a patou Jizerské tabule v nadmořské výšce 

http://botany.cz/
http://www.casopis.ochranaprirody.cz/
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okolo 180 m n. m. Na většině plochy území převládají tmavé úrodné slatinné půdy, černice. V ploché 

nivě Košáteckého potoka protékajícího napříč Mělnickým úvalem se v minulosti rozkládaly rozlehlé 

slatinné louky, z nichž dodnes zbyly pouze nepatrné relikty. Samotná lokalita je druhově bohatá 

slatinná louka s významným zastoupením vstavačovitých, obklopená bývalým zámeckým parkem 

s charakterem tvrdého luhu. 

 

 

Obr. 8-11 PP Zámecký park Liblice  

(Foto: Martin Veselka, CC BY-SA 4.0). 

 

Lokalita je známa především jako refugium vzácných a ohrožených rostlinných druhů. 

Z orchidejovitých zde roste vstavač vojenský (Orchis militaris), v. bahenní (O. palustris), prstnatec 

pleťový (Dactylorhiza incarnata), p. májový (D. majalis), kruštík bahenní (Epipactis palustris) 

a pětiprstka žežulník (Gymnadenia conopsea). Z dalších ohrožených druhů se vyskytují: hadilka 

obecná (Ophioglossum vulgatum), kostival český (Symphytum bohemicum), kosatec sibiřský (Iris 

sibirica) a ožanka čpavá (Teucrium scordium). Zoologický průzkum provedený v souvislosti 

s přípravou plánu péče o EVL z roku 2010 prokázal výskyt některých vzácnějších druhů živočichů – 

z obojživelníků například skokan štíhlý (Rana dalmatina) a s. skřehotavý (R. ridibunda), z ptáků 

například strakapoud prostřední (Dendrocopos medius) a datel černý (Dryocopus martius), krahujec 

obecný (Accipiter nisus), sýček obecný (Anthene noctua), holub doupňák (Columba oenas), 

z netopýrů netopýr parkový (Pipistrellus nathusii). 

(http://www.nature.cz) 

 

SLATINNÁ LOUKA U LIBLIC 

PR Slatinná louka u Liblic byla vyhlášena roku 1986 a nachází se u obce Liblice. Důvodem ochrany je 

vynikající orchidejová louka.  

Samotná slatinná louka je pozůstatek slatinných luk (černav), které byly dříve v Polabí běžné. 

Slatiniště vznikají na podmáčených půdách, často se stagnující vodou, s dostatkem živin. Podobně 

jako v rašeliništích se v nich hromadí rostlinná hmota, převládají však trávy (v rašeliništích jsou to 

hlavně rašeliníky a mechy). Slatiny jsou bohaté na živiny, proto byly často  přeměňovány na pole. 

Rozsahem malé území se nalézá uprostřed lesa v zámeckém parku. Zřejmě nejvzácnější rostlinou 

v lokalitě je vstavač bahenní, který se tam nachází na jedné z poslední lokalit v České republice. 

http://www.nature.cz/
https://cs.wikipedia.org/wiki/1986
https://cs.wikipedia.org/wiki/Liblice
https://cs.wikipedia.org/wiki/Vstava%C4%8D_bahenn%C3%AD
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Z dalších vstavačovitých rostlin lze jmenovat prstnatec májový, prstenec pleťový, pětiprstku žežulník, 

bradáček vejčitý, vstavač vojenský či kruštík bahenní.
[
 

 

 

Obr. 8-12 Slatinná louka u Liblic. (mj. dole vpravo Vstavač bahenní (Orchis palustris) 

(Foto Dagmar Kohoutová 2007, http://botany.cz/cs/liblice/) 

 

Vlhká louka hostí typické druhy těchto stanovišť jako kostival český (Symphytum bohemicum), 

krvavec toten (Sanguisorba officinalis), žluťuchu lesklou (Thalictrum lucidum), ledenec přímořský 

(Tetragonolobus maritimus), orlíček obecný (Aquilegia vulgaris), ocún jesenní (Colchicum 

autumnale), kosatec sibiřský (Iris sibirica), kosatec žlutý (Iris pseudacorus), tužebník obecný 

(Filipendula vulgaris) a jiné. Poměrně malé území překvapí rozmanitostí a četností vstavačovitých 

rostlin. Najdeme zde prstnatec májový (Dactylorhiza majalis), prstnatec pleťový (Dactylorhiza 

incarnata) v bílé i růžové formě, bradáček vejčitý (Listera ovata), pětiprstku žežulník (Gymnadenia 

conopsea), kruštík bahenní (Epipactis palustris), vstavač vojenský (Orchis militaris). Skutečnou 

perlou je rudohlávek bahenní (Anacamptis palustris), který se zde nachází na jedné ze svých 

posledních lokalit na našem území. 

(http://botany.cz/, https://cs.wikipedia.org/wiki/Slatinn%C3%A1_louka_u_Liblic) 

 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Vstava%C4%8Dovit%C3%A9
https://cs.wikipedia.org/wiki/Prstnatec_m%C3%A1jov%C3%BD
https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Prstenec_ple%C5%A5ov%C3%BD&action=edit&redlink=1
https://cs.wikipedia.org/wiki/P%C4%9Btiprstka_%C5%BEe%C5%BEuln%C3%ADk
https://cs.wikipedia.org/wiki/Brad%C3%A1%C4%8Dek_vej%C4%8Dit%C3%BD
https://cs.wikipedia.org/wiki/Vstava%C4%8D_vojensk%C3%BD
https://cs.wikipedia.org/wiki/Kru%C5%A1t%C3%ADk_bahenn%C3%AD
https://cs.wikipedia.org/wiki/Slatinn%C3%A1_louka_u_Liblic#cite_note-2
http://botany.cz/cs/liblice/
http://botany.cz/cs/symphytum-bohemicum/
http://botany.cz/cs/sanguisorba-officinalis/
http://botany.cz/cs/thalictrum-lucidum/
http://botany.cz/cs/tetragonolobus-maritimus/
http://botany.cz/cs/aquilegia-vulgaris/
http://botany.cz/cs/colchicum-autumnale/
http://botany.cz/cs/colchicum-autumnale/
http://botany.cz/cs/iris-sibirica/
http://botany.cz/cs/iris-pseudacorus/
http://botany.cz/cs/filipendula-vulgaris/
http://botany.cz/cs/dactylorhiza-majalis/
http://botany.cz/cs/dactylorhiza-incarnata/
http://botany.cz/cs/dactylorhiza-incarnata/
http://botany.cz/cs/listera-ovata/
http://botany.cz/cs/gymnadenia-conopsea/
http://botany.cz/cs/gymnadenia-conopsea/
http://botany.cz/cs/epipactis-palustris/
http://botany.cz/cs/orchis-militaris/
http://botany.cz/cs/orchis-palustris/
http://botany.cz/
https://cs.wikipedia.org/wiki/Slatinn%C3%A1_louka_u_Liblic
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LABE – LIBĚCHOV 

 

Obr. 8-13 Labe u plavební komory Dolní Beřkovice.  

(Foto: mapy.cz). 

 

EVL Labe – Liběchov je velký zahloubený a málo proudný tok řeky, levý břeh je rovinatý, pravý 

členitější, s větším převýšením. Jedná se o dolní tok Labe, jehož koryto je silně ovlivněno lidskou 

činností. Část území (zejména pravý břeh) se nachází v intravilánu města Mělník. Pravý břeh Labe je 

od soutoku s Vltavou až po mělnické loděnice úplně přemodelován, často tvořen jen betonovými zdmi 

a hrazením. Levý břeh Labe je také pozměněný, zpevněný kamenným záhozem, nicméně jsou zde 

vytvořené pobřežní tišiny a slepá ramena s litorálními porosty. V úseku Labe vymezeném jako EVL se 

nachází jeden ostrov. Podloží tvoří mezozoické vápnité, slínité a kaolinické pískovce, slínité 

prachovce, písčité slínovce a vápence. Půdní pokryv fluvizem typická. 

Předmětem ochrany j hořavka duhová (Rhodeus sericeus amarus). Hořavka obývá především stojaté 

či pomalu proudící vody nižších poloh, jako jsou některé rybníky, poloprůtočná a mrtvá ramena, 

zátoky řek a zavodňovací kanály, a to často lokálně v hojném počtu. Aktuální stav hořavky duhové byl 

zjišťován v rámci monitoringu v říjnu 2014. Při tomto průzkumu nebyla přítomnost hořavky duhové 

ve zjišťovaném profilu potvrzena. Vzhledem k hojnému výskytu hořavky duhové v Hořínském kanálu 

a dále po proudu Labe v Roudnici nad Labem je výskyt hořavky v úseku EVL Labe – Liběchov stále 

vysoce pravděpodobný. 

(http://strednicechy.ochranaprirody.cz) 

 

ÚPOR – ČERNÍNOVSKO 

Rozsáhlý lužní komplex PR A EVL na soutoku Vltavy a Labe. Na starších pleistocénních 

štěrkopískových sedimentech se během holocénu usadily nivní hlíny a písky. Na dnech odstavených 

meandrů sedimentují hnilokaly. V závislosti na vzdálenosti od současného koryta toku a intenzitě 

zaplavování se vyvíjejí nivní půdy rozdílné vyspělosti. Komplex leží v Mělnickém úvalu v průměrné 

nadmořské výšce 159 m. Ze sv. je niva ostře ohraničena Turbovickým hřbetem, naopak jv. okraj nivy 

je mírný se zbytky terasovitě uspořádaných pleistocénních teras. V místě soutoku dosahuje holocénní 

niva šíře až 3,5 km. Na celém území se vyskytují nivní půdy v různém stádiu vývinu, v některých 

případech se zvýšeným podílem písčité složky, v zazemněných ramenech organozemě. 

Niva Labe pod soutokem s Vltavou získává zcela jinou tvář, díky snížení spádové křivky v předpolí 

hradby Českého středohoří tok výrazně ztrácí svou meandrovitost a tím pádem se snižuje šířka 

recentní nivy. Lužní komplex na soutoku je posledním velkým luhem na Labi na území naší republiky. 

http://strednicechy.ochranaprirody.cz/
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Jakoby jednotvárný reliéf je při pohledu zblízka velice členitý, kromě slepých ramen v různém stupni 

zazemnění se v nivě vyskytují dlouhé zvlněné deprese a mezilehlé hřbítky, tzv. hrůdy. Všechny tyto 

okolnosti se zásadně podílejí na diverzitě jak lesních, tak lučních společenstev. Významným zásahem 

do přírodního charakteru nivy byla regulace Labe na počátku 20. století, vodní poměry byly závažně 

ovlivněny výstavbou velkého jezu v Obříství.  

 

 

Obr. 8-14 Černínovsko.  

(Foto: Václav Hanzlík, http://www.biolib.cz). 

 

Většinu plochy území tvoří les, konkrétně tvrdý luh. Esteticky velmi působivý je jarní aspekt bylin. 

Lokalita je proslulá zejména rozsáhlou populací sněženky podsněžníku (Galanthus nivalis), která 

kvete v únoru a v březnu. Později v dubnu v bylinném patře převládne dymnivka dutá (Corydalis 

cava) spolu s plicníkem tmavým (Pulmonaria obscura), sasankou hajní (Anemone nemorosa), 

a s. pryskyřníkovitou (A. ranunculoides), orsejem jarním (Ficaria bulbifera) a dalšími druhy. 

Na mokrých místech v okolí slepých ramen se vyskytují i měkké luhy, avšak celkově, především díky 

zahloubení hladiny podzemní vody, zaujímají jen malou rozlohu. Bohatá je vodní vegetace tůní 

a slepých ramen. Vyskytují se zde různé rdesty (Potamogeton spp.), voďanka žabí (Hydrocharis 

morsus-ranae) a nápadný stulík žlutý (Nuphar lutea). Během roku hladina vody v tůních kolísá; po 

jejím poklesu se na obnažených plochách vyskytuje vegetace bahnitých náplavů. 

Specifickým, často však neprávem opomíjeným biotopem jsou bylinné lemy nížinných řek. Vytvořeny 

jsou mj. podél levého břehu Labe, kde se v nich vyskytuje silně ohrožený starček poříční (Senecio 

fluviatilis). V území se vyskytují také luční biotopy. Jedná se zejména o ovsíkové louky s přechody do 

psárkových (a bezkolencových) luk. Zachovalé ovsíkové louky se vyskytují zejména v okolí meandrů 

SZ-S obce Obříství na levém břehu Labe. Nejhodnotnější luční komplex je chráněn v nové přírodní 

rezervaci Kelské louky (vyhlášeno v roce 2002) na pravém břehu Labe. Právě odsud byla popsána 

asociace Pseudolysimachio longifoliae-Alopecuretum s početným výskytem rozrazilu dlouholistého 

(Pseudolysimachion longifolium), hodnocená jako středočeský představitel záplavových 

subkontinentálních luk svazu Cnidion venosi. V tomto lučním komplexu se kromě již zmíněného 

rozrazilu vyskytují další ohrožené rostlinné druhy, např. hrachor bahenní (Lathyrus palustris), jarva 

žilnatá (Cnidium dubium), srpice barvířská (Serratula tinctoria), ptačinec bahenní (Stellaria palustris). 

(http://www.nature.cz) 

http://www.biolib.cz/
http://www.nature.cz/
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9. STŘETY ZÁJMŮ 

 

TĚŽBA SUROVIN 

Problematikou způsobu využívání území a jeho významných vlivů na stav podzemních vod se 

zabývaly podniky Povodí v rámci plánování v oblasti vod. Významným problémem je kromě odběrů 

těžba štěrkopísků, především v kvartérních kolektorech, v podstatě likvidující kolektor podzemních 

vod (www.pla.cz). V důsledku vytěžených prostor a vzniklých umělých jezer dochází v jejich okolí 

jak ke změnám režimu podzemních vod, tak ke změnám chemismu podzemních vod. Vývoj 

štěrkoviště (písníku) popsal Herrmann (2015) na základě zkušeností v souvislosti s jeho následným 

využíváním jako vodárenské nádrže, ke koupání, k rybářským účelům či ke skládkování.  

Využití písníku pro vodárenské účely komplikuje masivní rozvoj biologického života z hlediska 

upravitelnosti vody i funkce vodárenských zařízení. Soužití rybářských zájmů s vodárenskými zájmy 

je neřešitelné, protože vody jsou dotovány živinami za účelem chovu ryb, což má negativní vliv na 

chemismus vody. Skládkování odpadů pod hladinu podzemní vody, tzn. využití písníku jako skládky 

odpadů, je v současné době z hlediska legislativních požadavků na zabezpečenost skládek (výluhy ze 

skládky jsou zdrojem kontaminace a jejího šíření ve směru proudění podzemních vod) problematické.  

Těžba štěrkopísku a ukončená těžba může být pro podzemní vody rizikem vzhledem k využívání 

vydobytých prostor pro ukládání odpadů. 

 

Tab. 9-1 Dobývací prostory 

ID Název Surovina Využití Organizace poznámka 

71103 Tišice I Štěrkopísky těžené 
KAMENOLOMY ČR s.r.o., Ostrava - 

Svinov 
HGR 1172 

71174 Stará Boleslav Štěrkopísky se zastavenou těžbou TAPAS Borek, s.r.o., Stará Boleslav HGR 1172 
70787 Borek nad Labem Štěrkopísky se zastavenou těžbou TAPAS Borek, s.r.o., Stará Boleslav HGR 1172 
70988 Borek nad Labem I Štěrkopísky se zastavenou těžbou TAPAS Borek, s.r.o., Stará Boleslav HGR 1172 
70884 Čečelice Štěrkopísky se zastavenou těžbou Miloš Feigl, Úžice HGR 1172 

 

Tab. 9-2 Chráněná ložisková území dle registru ČGS (Surovinový informační systém) 

ID Název Surovina poznámka 

16280001 Čečelice Štěrkopísky HGR 1172 

16280000 Čečelice II. Štěrkopísky HGR 1172 

16330000 Mlékojedy I. Štěrkopísky HGR 1172 

19300000 Stará Boleslav Štěrkopísky HGR 1172 

7530000 Bezno (Mělnická pánev) Uhlí černé  
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Obr. 9-1. Ložiska a dobývací prostory na území HGR 4521 (Surovinový informační systém ČGS) 

 

V současnosti až na jeden případ na ložiscích těžba neprobíhá. Chráněné ložiskové území těžbu 

černého uhlí (Bezno – Mělnická pánev) je v podloží české křídové pánve, nemá tedy přímý vliv na 

významnější zdroje podzemní vody v rajonu, další chráněná ložisková území a dobývací prostory se 

týkají kvartérních štěrkopísků. Ložiska štěrkopísků jsou součástí kvartérního rajonu 1172 (viz Obr. 

9-1, Tab. 9-1, Tab. 9-2). 
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ZDROJE ZNEČIŠTĚNÍ A JEJICH VZTAH K OVĚŘENÝM ZÁSOBÁM PODZEMNÍCH VOD 

Kontaminací podzemních vod ve vybraných hydrogeologických rajonech se zabývala Prchalová a kol. 

(2013, 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). Přehled výsledků 

hodnocení znečištění v HGR 4521 dle Prchalové (2015) je v Tab. 9-3. 
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Tab. 9-3. Přehled výsledků hodnocení znečištění v HGR 4521 dle Prchalové (2015) 

HGR 
Útvar podz. 

Vod 

Plošné 

Bodové 
dusičnany pesticidy 

z atmosferické 

depozice 

4521 45210 ověřeno 
nezjištěno, prověřit 

monitoring 
neověřené PAU 0 

Poznámka: komentář k pravděpodobně nedostatečnému monitoringu – plošné znečištění pesticidy ze zemědělské činnosti: 

intenzivně obdělávaná zemědělská půda 68 %, 3 objekty ČHMÚ; komentář k neověřeným výsledkům – plošné znečištění 

z atmosférické depozice: lesy 19,8 % a zástavba 6,1 %) – 2 objekty ČHMÚ, z toho 1 (Stránka Tajná, PŠ 19) vychází jako 

nevyhovující pro anthracen, benzo[a]pyren, benzo[b]fluoranthen, benzo[ghi]perylen, benzo[k]fluoranthen, fluoranthen a 

indeno[1,2,3-cd]pyren. 

 

Chemický stav podzemní vody rajonu 4521 podle hodnocení chemického a kvantitativního stavu 

útvarů podzemních vod pro druhý cyklus plánů povodí v ČR (metodika viz Prchalová et al. 2013) je 

celkově nevyhovující, vlivem obsahu polycyklických aromatických uhlovodíků (antracen atd.). 

Nevyhovující je i stav povrchových vod (dusičnany). 

V rajonu 4521 se nevyskytují staré ekologické zátěže.  

Trendy v rajonu 4521 jsou stoupající (naftalen). 

Vyhodnocení je uvedeno v následující Tab. 9-4. 

 

Tab. 9-4 Chemický stav pracovní jednotky (upraveno) 

ID PRJ ID pracovní jednotky 452100415 

ID útvaru ID útvaru podzemních vod 45210 

Plocha PRJ (km2) Plocha pracovní jednotky podzemních vod v km2 337,6 

Stav PZV 
Chemický stav pracovní jednotky pro recipient podzemní voda (C dobrý, 

N nevyhovující, U nehodnoceno - nejsou data) 

N 

Stav POV 
Chemický stav pracovní jednotky pro recipient povrchová voda - jen pro 

NH4 a NO3  (N nevyhovující) 

N 

Stav SEKM Chemický stav pracovní jednotky pro staré zátěže (N nevyhovující)  

SEKM kontaminant 
Kontaminující látky ve starých zátěžích, způsobujících nedosažení 

dobrého chemického stavu 

 

Počet zátěží 
Počet starých zátěží v pracovní jednotce, způsobujících nevyhovující 

chemický stav 

 

Chem. stav celkem 
Chemický stav pracovní jednotky (C vyhovující, N nevyhovující, U 

nehodnoceno) 

N 

Stoupající trend V pracovní jednotce se vyskytuje stoupající trend (A ano) A 

Stoupající trend ukazatel Ukazatel stoupajícího trendu NAFTALEN 

Potenciální trend V pracovní jednotce se vyskytuje potenciální trend (A ano)  

Potenciální trend ukazatel Ukazatel potenciálního trendu  

Trend celkem 
V pracovní jednotce se vyskytuje potenciální nebo stoupající trend (S - 

stoupající, P - potenciální, S,P - stoupající i potenciální) 

S 

 

STŘETY ZÁJMŮ V ODBĚRECH PODZEMNÍ VODY  

Odběry podzemní vody v roce 1990 dosáhly maximálních hodnot 26 l/s. Toto množství tvořilo 8% 

využitelných zdrojů a nezpůsobilo prokazatelný pokles hladin podzemní vody na dlouhodobě 

pozorovaných vrtech. Při hodnocení bilance podzemní vody v současnosti, kdy se odběry pohybují 

okolo 10 l/s (3% procenta využitelných zdrojů) nelze očekávat z hlediska celkové bilance HGR střety 

zájmů v důsledku využívání podzemních vod ani s ochranou přírody. K ovlivnění nedojde ani při 

plném využití povolených odběrů. Celkové povolené (evidované) odběry V HGR 4521 jsou 18 l/s (rok 

2012).  
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Severní část HGR 4521, o rozloze 57,55 km
2
 tvoří infiltrační oblast jímacího území Řepín. Jde o odtok 

do rajonu 4522, kvantifikovaný hydraulickým modelem v rozsahu okolo 100 l/s, ve kterém nejsou 

další využitelné zdroje podzemní vody. 

Na území HGR 4521 se nenachází oblasti se zvýšenou ochranou životního prostředí, jejichž 

ekosystém je do určité míry spjat (je závislý) s režimem proudění podzemní vody. AOPK ČR 

nestanovila v prostoru HGR žádný prioritní MZCHÚ s vazbou na podzemní vody. 

Kolísání odběrů podzemní vody je patrné z Obr. 9-2. 

 

Obr. 9-2. Kolísání odběrů podzemní vody 

 

VZTAH SOUČASNÉHO VYUŽITÍ ZÁSOB PODZEMNÍCH VOD K ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ 

DOKUMENTACI. 

Podle výsledků vodohospodářské bilance, prováděné každoročně podniky Povodí i podle hodnocení 

kvantitativního stavu, je stupeň odebíraného množství podzemních vod nízký vůči přírodním zdrojům. 

Plány eventuálního rozvoje vodárenských odběrů jsou obsaženy v Plánech rozvoje vodovodů a 

kanalizací (PRVKÚ ČR) z roku 2010, které představují střednědobou koncepci oboru vodovodů a 

kanalizací do roku 2015. Tyto dokumenty jsou zpracovány po jednotlivých krajích 

(http://eagri.cz/public/web/mze/voda/vodovody-a-kanalizace/plany-rozvoje-vodovodu-a-

kanalizaci/prvku-cr/plan-rozvoje-vodovodu-a-kanalizaci-ceske.html), eventuální požadavky na nové 

odběry však často nejsou podloženy cíleným hydrogeologickým průzkumem. Stejně tak by v případě 

realizace těchto požadavků bylo nutné zohlednit kromě výsledků vodohospodářské bilance také 

výsledky hodnocení kvantitativního stavu podzemních vod.  

Zvýšenou pozornost při povolování odběrů podzemních vod bude nutné věnovat HGR v případě 

nevyhovujícího hodnocení z hlediska kvantitativního stavu. 
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10. PŘÍRODNÍ ZDROJE A VYUŽITELNÉ MNOŽSTVÍ 

PODZEMNÍCH VOD 

 

VÝPOČET PŘÍRODNÍCH ZDROJŮ 

V HGR 4521 byly k dispozici pro hodnocení přírodních zdrojů dva výstupy: modelový základní odtok 

a modelová dotace z modelu BILAN za období 1961 až 2010 očištěný o odběry a vypouštění 

podzemních a povrchových vod a modelové měsíční infiltrace podzemní vody z hydraulického 

modelu podzemních vod za období 2001 až 2010. 

Modelový základní odtok byl stanoven modelem BILAN na základě kontinuálního měření průtoků na 

Košáteckém potoce (stanice Košátky). Model BILAN poskytnul průběh dotace, která byla použita 

jako vstup pro kalibraci transientního hydraulického modelu podzemních vod v HGR 4521. 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 o 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 HGR, 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.  

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. V HGR 4521 se nachází 5 vrtů, které sledují kolísání 

hladin podzemní vody (Obr. 10-1, Obr. 10-2 a Obr. 10-3).  Měřené hladiny podzemní vody v HGR 

4521 nevykazují jednoznačný poklesový trend v dlouhodobém režimu kolísání podzemních vod. 

Dlouhodobě sledované vrty s výrazným sezónním kolísáním hladin podzemní vody vykazují 

minimální hladiny podzemní vody na konci roku 1998. Od roku 1998 hladiny podzemní vody rostou 

a to až do počátku roku 2003. Po roce 2003 nastává pozvolný pokles hladin podzemní vody, který 

končí v roce 2010. Rok 2010 znamená prudký nárůst hladin podzemní vody. Zvýšená úroveň hladiny 

podzemní vody trvá až do roku 2014. 

Poklesy hladin podzemní vody po roce 2003 nemohou být způsobeny zčásti odběry podzemní vody 

(Obr. 10-2), jelikož odběry podzemní vody klesly z 25 l/s v roce 1990 na 10 l/s v roce 2012. 

Významnější vliv má však zřejmě tvorba přírodních zdrojů. Modelové přírodní zdroje z modelu 

BILAN poklesly ze zhruba 1200 l/s na méně než 300 l/s. Grafické porovnání modelu BILAN ukazuje 

vyšší dotace v době nárůstu hladin podzemní vody (Obr. 10-3). Z hlediska trendů BILAN velmi dobře 

koresponduje s kolísáním hladiny podzemní vody, především v letech 2001 až 2010. Sezónní kolísání 

hladin podzemní vody z modelu BILAN dobře koresponduje s průběhem dotace v hydraulickém 

modelu (Obr. 10-3). 
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Obr. 10-1. Situace hodnocených objektů v rajonu 
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Obr. 10-2. Kolísání hladin podzemní vody a odběry podzemní vody 

 

 

Obr. 10-3. Kolísání hladin podzemní vody a dotace podzemních vod 

 

 

 



Rebilance zásob podzemních vod                                                                        ID EIS 10051606-SFŽP 

127 

Tab. 10-1. Přírodní charakteristiky (Vodní útvar: 45210) 

Položka Charakteristika Kód Popis 

3.5. Kód litologického typu 3 pískovce a slepence 

3.6. Typ a pořadí kolektoru 1 1. vrstevní kolektor 

3.7. 
Kód stratigrafických jednotek křídových 

vrstevních kolektorů 
Kj Jizerské souvrství, střední až svrchní turon 

3.9. Dělitelnost rajonu N nelze dělit 

3.10. Mocnost souvislého zvodnění 4 > 50 m 

3.11. Kód typu propustnosti PrPu průlino-puklinová 

3.12. Hladina V volná 

3.13. Transmisivita m2/s 1 vysoká > 1.10-3 

3.14. Kód kategorie mineralizace (g/l) 2 0,3-1 

3.15. 
Kód kategorie chemického typu podzemních 

vod 
1 Ca-HCO3 

 

10.1. PŘÍRODNÍ ZDROJE 

Přírodní zdroje podzemních vod za referenční období 1981 – 2010 byly stanoveny podle základního 

odtoku z modelu BILAN. Přírodní zdroje odpovídají 50% zabezpečenosti ze základního odtoku z 

modelu BILAN, tj. 652 l/s (Tab. 10-2). Měsíční hodnoty zabezpečenosti základního odtoku z modelu 

BILAN za období 1981-2010 jsou uvedeny na Obr. 10-4. 

 

Tab. 10-2. Hodnoty přírodních zdrojů 

Zabezpečenost  (l/s) 

50% 652 

80% 408 

 

 

Obr. 10-4. Měsíční hodnoty zabezpečenosti základního odtoku z modelu BILAN za období 1981-2010 
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Přírodní zdroje se za referenční období 1981-2010 (652 l/s) a období 2001-2010 (690 l/s) liší o cca 

4,5%. Odvozené přírodní zdroje za obě období odpovídají i průměrné infiltraci stanovené 

hydraulickým modelem za období 2001 - 2010. V samotném období 2001-2010 lze podle kolísání 

měřených hladin podzemní vody a přírodních zdrojů dle modelu BILAN vymezit několik období: 

1) 2001 - 2003 s výrazně nadprůměrnou tvorbou přírodních zdrojů 874 l/s s nejvyšší hladinou 

podzemní vody; 

2) 2004 - 2009 s podprůměrnou a v období 2001 – 2010 nejdéle trvající etapou tvorby přírodních 

zdrojů 583 l/s a s nejnižší hladinou podzemní vody; 

3) 2010 s výrazně nadprůměrnou tvorbou přírodních zdrojů 889 l/s a s nadprůměrnou hladinou 

podzemní vody; 

4) nebilancované období 2011 – 2014 s hladinami podzemní vody na úrovni období 2001 – 2003 

nebo vyšší. 

 

Ke každému období je stanoveno využitelné množství pro dané období a průměrná hladina podzemní 

vody na sledovaných monitorovacích vrtech. 

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 2001-2010. 

Kolísání hladin podzemní vody na vrtech státní pozorovací sítě pro vybraná období odpovídající 

přírodním zdrojům podzemních vod v Tab. 10-3 je v Tab. 10-4. 

Pro kolektory, které nejsou kryté izolátorem a komunikují s povrchovými toky, je odhad založen na 

hydrologickém modelu. Model BILAN užívá měsíční hodnoty bilančních vztahů na povrchu území 

(velikost srážek, teplot vzduchu a jeho relativní vlhkosti, výparu, evapotranspirace, infiltrace do zóny 

aerace, procesy v zóně aerace včetně zahrnutí vlivu vegetačního krytu) a procesy v zóně podzemní 

vody charakterizované úrovní její hladiny a posléze velikostí základního odtoku. Model je zpravidla 

verifikován vztahem vypočítaného odtoku z území k naměřené velikosti průtoku v uzávěrovém profilu 

povodí. Skladba modelu umožňuje i extrapolaci výsledků v základním povodí na dílčí oblasti 

přiléhající k řešenému rajonu na základě existujících meteorologických vstupů, které budou 

zpracovány podle parametrů kalibrovaných na základním povodí.  

Hlavní výstup modelu BILAN je časová řada základního odtoku území v měsíčním kroku. Přírodní 

zdroje území jsou definované jako medián základního odtoku. Hodnota přírodních zdrojů byla 

srovnána s výsledkem hydraulického modelu pro daný kolektor. Využitelné množství bylo stanoveno 

jako rozdíl mezi přírodními zdroji a minimální zůstatkovým průtokem v rajonu s odvozeným stupněm 

zabezpečení. Získané výsledky byly ověřeny analýzou časových řad hladin podzemní vody. Všechny 

vrty státní byly na základě výsledků všech analýz zhodnoceny a pro každý vrt byla stanovena signální 

(kritická) hladina podzemní vody značící dopad dlouhodobě nízké dotace podzemní vody. 
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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 652 734 751 - 652 308 90 

2001 2010 690 726 789 739 690 346 87 

2001 2003 874 911 901 1081 874 530 65 

2004 2009 583 614 596 523 583 239 95 

2010 2010 889 836 1612* 1011 889 545 64 

2011 2014 - - - - - - - 

Vysvětlivky: * vysoce nadprůměrná dotace způsobená extrémní srážkou v srpnu 2010, podzemní voda z rajonu odtéká až v následujících hydrologických letech 

 

Tab. 10-4. Kolísání hladin podzemní vody na vrtech státní pozorovací sítě pro vybraná období odpovídající přírodním zdrojům podzemních vod v Tab. 10-3 

Období 

Průměrná hladina podzemní vody za uvedené období 

VP0695 Jelenice (Q) VP7525 Mšeno (C)* VP7526 Hřivno (C) VP7547 Horní Slivno (C) VP7549 Nemyslovice (C) 

m n.m. m n.m. m n.m. m n.m. m n.m. 

1981 2010 178.68 - - - - 

2001 2010 178.61 245.28 211.71 - - 

2001 2003 178.81 245.28 212.36 - - 

2004 2009 178.54 245.21 211.62 - - 

2010 2010 179.07 - 211.28 206.84 213.71 

2011 2014 179.06 244.93 212.25 207.92 215.18 

Vysvětlivky: Q – kvartérní kolektor, C – kolektor v jizerském souvrství  



Rebilance zásob podzemních vod                                                                        ID EIS 10051606-SFŽP 

130 

 

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 lokální využitelné zdroje dílčích jímacích území, které je nezbytné řešit a bilancovat 

v mnohem větším detailu. Stanovení využitelných zdrojů je vztaženo na rajon jako celek. Hodnota 

nezohledňuje lokální vodohospodářské potřeby v jednotlivých jímacích územích, kde je nezbytné 

stanovit využitelné množství podle požadavku na minimální velikost průtoků na konkrétních profilech 

toků a na konkrétní minimální úrovně hladin podzemní vody v konkrétních monitorovacích vrtech. 

Pro potřeby stanovení využitelného množství byl HGR 4521 na základě výstupů hydraulického 

modelu rozdělen na dvě části: severní a jižní část. Severní část HGR 4521 má plochu 57,55 km
2
 

a nachází se při hranici s HGR 4522. Podzemní voda směřuje k Řepínskému dolu do HGR 4522. 

Severní část HGR 4521 zde tvoří infiltrační oblast jímacího území Řepínský důl. Z tohoto důvodu je 

severní část HGR 4521 plně využita a nejsou zde další využitelné zdroje. Tato část HGR 4521 se 

doporučuje bilančně připojit k HGR 4522. 

V jižní části HGR 4521 bylo využitelné množství stanoveno jako rozdíl mezi přírodními zdroji v jižní 

části HGR a minimálním zůstatkovým průtokem v HGR 4521. 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. 

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 

308 l/s, což odpovídá úrovni 90% zabezpečenosti přírodních zdrojů za referenční období 1981 – 

2010. 

Využitelné množství bylo stanoveno z hodnot uvedených v Tab. 10-5. 

Odběry podzemní vody v roce 1990 dosáhly maximálních hodnot 26 l/s. Toto množství tvořilo 8% 

využitelných zdrojů a nezpůsobilo prokazatelný pokles hladin podzemní vody na dlouhodobě 

pozorovaných vrtech. Při hodnocení bilance podzemní vody v současnosti, kdy se odběry pohybují 

okolo 10 l/s (3% procenta využitelných zdrojů) nelze očekávat z hlediska celkové bilance HGR 4521 

střety zájmů v důsledku využívání podzemních vod ani s ochranou přírody. K ovlivnění nedojde ani 

při plném využití povolených odběrů. Celkové povolené (evidované) odběry V HGR 4521 jsou 18 l/s 

(rok 2012).  

Severní část HGR 4521, o rozloze 57,55 km
2
 tvoří infiltrační oblast jímacího území Řepín. Jde 

o odtok do rajonu 4522, kvantifikovaný hydraulickým modelem v rozsahu okolo 100 l/s, ve kterém 

nejsou další využitelné zdroje podzemní vody. 
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Tab. 10-5. Souhrnný přehled pro výpočet minimálního zůstatkového průtoku, využitelného množství 

Plocha HGR  337.57 km2 zdroj: hydrologický model 

Plocha povodí Košáteckého potoka 147.34 km2 zdroj: hydrologický model 

Srážka v povodí Košáteckého potoka 593.31 mm/rok zdroj: hydrologický model 

Srážky v HGR 563.31 mm/rok zdroj: hydrologický model 

Srážky v HGR mimo povodí Košáteckého potoka 540.07 mm/rok dopočet 

Celkový odtok Qa v povodí Košáteckého potoka 395 l/s dopočet 

Odtokový koeficient 0.14 - dopočet 

Celkový odtok Qa v HGR 859 l/s dopočet 

Koeficient minimálního zůstatkového průtoku 0.3 - Mrkvičková, Balvín 2013 

Minimální zůstatkový průtok na HGR 258 l/s dopočet 

Přírodní zdroje v HGR 652 l/s 
50% zabezpečenost za období 1981-

2010 

Odtok p.v. do HGR 4522 k Řepínskému dolu 168.7 l/s zdroj: hydraulický model 

Přítok p.v. z HGR 4522  82.6 l/s zdroj: hydraulický model 

Přírodní zdroje v jižní části HGR 4521 (mimo oblast s 

hydraulickou komunikaci se sousedním HGR 4522) 
565.9 l/s dopočet 

Využitelné zdroje 308 l/s Dopočet  

Současné odběry 10 l/s zdroj: data ČGS 

Maximální odběry 26 l/s zdroj: data ČGS 

Disponibilní zdroje pro odběry v současnosti 298 
 

dopočet 

 

NÁVRHY 

V HGR 4521 je navržena změna hranice. Severní část povodí Košáteckého potoka, kde nedochází k 

drenáži podzemní vody a která přestavuje infiltrační oblast pro jímací území Řepínský důl (HGR 

4522), je vhodné připojit k sousednímu HGR 4522. 

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 (Tab. 5-6 Doporučené vrty pro monitoring). 
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11. ZÁVĚR 

Cílem projektu bylo kombinací pestrého souboru nejmodernějších technologických a metodických 

postupů přehodnotit přírodní zdroje a využitelné zásoby podzemních vod v jednotlivých 

posuzovaných hydrogeologických rajonech.  

 

 Přírodní zdroje podzemních vod za referenční období 1981 – 2010 byly stanoveny podle 

základního odtoku z modelu BILAN. Přírodní zdroje odpovídají 50% zabezpečenosti ze 

základního odtoku z modelu BILAN, tj. 652 l/s. 

 Pro jižní část HGR 4521 (bez infiltračního území pro jímací území Řepínský důl v HGR 4522) 

činí přírodní zdroje podzemních vod 566 l/s. 

 Pro severní část HGR 4521 (o rozloze 57,55 km
2
, čili infiltrační území pro Řepínský důl 

v HGR 4522) činí odtok do HGR 4522 kolem 100 l/s; v tomto území nejsou další využitelné 

zdroje podzemní vody. 

 Hodnota využitelného množství je 308 l/s. Při zachování minimálního zůstatkového průtoku 

(Mrkvičková, Balvín 2013) bylo spočítáno využitelné množství podzemních vod, které 

odpovídá úrovni 90% zabezpečenosti přírodních zdrojů za referenční období 1981 – 2010.  

 Odběry podzemní vody dosáhly maximálních hodnot 26 l/s –Toto množství tvořilo 8% 

odhadnutých využitelných zdrojů a nezpůsobilo prokazatelný pokles hladin podzemní vody 

na dlouhodobě pozorovaných vrtech. HGR 4521 tedy ani v této době nebyl přetížen. 

 Při hodnocení bilance podzemní vody v současnosti, kdy se odběry pohybují okolo 10 l/s (3% 

procent využitelných zdrojů) nelze očekávat z hlediska celkové bilance HGR střety zájmů ve 

využívání podzemních vod. Celkové povolené (evidované) odběry V HGR 4521 jsou 18 l/s 

(rok 2012). Při jejich plném využití nelze lokální ovlivnění v podobě překročení minimálních 

zůstatkových průtoků vyloučit. 

 Nejvyšší infiltrace podzemní vody vychází pro měsíce únor a březen. Mírně nadprůměrná 

dotace je modelem předpokládána také na začátku hydrologického roku v listopadu a prosinci. 

Modelová drenáž podzemní vody do povrchových toků je relativně stabilní, maximální 

základní odtok podzemní vody byl vypočten pro období leden až březen. 

 V období duben až červenec a v říjnu k infiltraci vůbec nedochází (nebo se blíží nule). 

 V HGR 4521 je navržena změna hranice. Severní část povodí Košáteckého potoka (57,55 

km
2
), kde nedochází k drenáži podzemní vody a která přestavuje infiltrační oblast pro jímací 

území Řepínský důl (HGR 4522), je vhodné připojit k sousednímu HGR 4522. 

 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. 
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