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Zavedené zkratky a pojmy 

 

AOPK Agentura ochrany přírody a krajiny ČR 

ČGS Česká geologická služba 

ČHMÚ Český hydrometeorologický ústav 

ČOV čistírna odpadních vod 

ČR Česká republika 

ČÚZK Český úřad zeměměřický a katastrální 

GDO jedinečné identifikační číslo objektu v archivu ČGS (klíč GDO) 

Geofond archiv ČGS 

GIS geografický informační systém 

HGR hydrogeologický rajon 

hpv hladina podzemních vod 

ID identifikační číslo 

IG inženýrskogeologický 

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

podzemních vod 

MZe Ministerstvo zemědělství České republiky 

MŽP Ministerstvo životního prostředí České republiky 

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

Vltavy, s.p. 

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

podzemních vod 

PPZ připovrchová zóna 

RCM regionální klimatické modely 

SEKM Systém evidence kontaminovaných míst 

T teplota 

TDS celková mineralizace (total dissolved solids) 

VHB vodohospodářská bilance, identifikační číslo odběru podzemních vod pro vodohospodářskou 

bilanci 

VÚV TGM Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, v.v.i. 
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Hydrogeologický rajon – území s obdobnými hydrogeologickými poměry, typem zvodnění a oběhem 

podzemní vody ve smyslu zákona č. 254/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky 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 poskytování informací veřejnosti. Provádí se 

podle povodí povrchových vod a hydrogeologických rajonů podzemních vod (§ 21 vodního zákona). 

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). 

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). 

Útvar podzemní vody – 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 – 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). 

Využitelné množství podzemních vod – 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 – dynamická (obnovitelná) složka podzemních vod, vyjádřená 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). 
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1. ÚVOD 

 

V období 2010–2016 řešila Česká geologická služba projekt Rebilance zásob podzemních vod, 

zahrnující 1/4 území České republiky, v jehož rámci byly stanoveny přírodní a využitelné zdroje 

podzemní vody včetně podmínek jejich využití pro kompetentní orgány státní správy. S použitím 

moderních i klasických metod zahrnujících geofyzikální měření, vrtný průzkum, stanovení doby 

zdržení vody v horninách, chemické analýzy podzemní a povrchové vody, hydrologická měření atd. 

byly aktualizovány geologické a hydrogeologické poměry hodnocených hydrogeologických rajonů 

(v rozsahu příslušného hydrogeologického rajonu dle vyhlášky č. 5/2011 Sb.). Na základě 

hydrologického a hydraulického modelu včetně dlouhodobých režimních měření hladin podzemní 

vody byly stanoveny přírodní zdroje podzemní vody v rajonu pro referenční období 1981–2010 s 50% 

zabezpečeností. Využitelné zdroje podzemní vody byly spočítány na úrovni 82% zabezpečenosti tak, 

aby byl zachován minimální zůstatkový průtok vodních toků pro hydrogeologický rajon, odběry 

podzemní vody nebyly zasaženy zvláště chráněné vodní terestrické ekosystémy a zároveň byl zajištěn 

udržitelný stav přírodních zdrojů podzemní vody. Na základě průzkumných prací proběhla také revize 

hranic hodnoceného rajonu včetně návrhu jejich případné úpravy. 

 

Review of groundwater resources was carried out by Czech Geological Survey in years 2010–2016. 

Assessment has been performed in most important aquifers in the Czech Republic covering about 

1/4 of the country. For government authorities, natural and available groundwater resources have been 

calculated including conditions of exploitation. Geological and hydrogeological conditions of the 

hydrogeological zones have been updated based on results of standard and modern methods, such as 

geophysics, borehole logs, chemical and isotopic study of groundwater and review of hydrological 

conditions of the area. According to hydrologic and hydraulic models natural groundwater resources 

have been determined for the reference period 1981–2010 with 50% security. Available resources 

were calculated to be 82% security in order to maintain minimum discharge in the streams, not to 

disturb protected terrestrial ecosystems and to secure sustainable quality of natural groundwater 

resources. Hydrological zone boundaries have been refined according to new research and suggestions 

for adjustments were made. 
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2. VYMEZENÍ RAJONU 

 

Hydrogeologický rajon 4522 Křída Liběchovky a Pšovky leží na pravém břehu Labe v centrální až 

severní části české křídové pánve. Zahrnuje jižní část geomorfologického celku Ralská pahorkatina. 

HGR 4522 leží v jihovýchodní periferii oherského riftu, v oblasti s celkově nevýrazným tektonickým 

postižením křídových vrstevních celků. Území rajonu 4522 je budováno převážně sedimenty 

svrchnokřídového stáří – cenomanu až svrchního turonu. Z hydrogeologického hlediska lze v území 

rajonu vyčlenit 2 hlavní kolektory: bazální kolektor A (cenoman, perucko-korycanské souvrství) a 

svrchní kolektor C (jizerské souvrství - turon), které jsou od sebe odděleny izolátorem (slínovce 

bělohorského souvrství a prachovce ve stropu korycanských vrstev na S). Lokálně i vyvinut i 

nevýznamný kolektor B mezi Brocnem a Radouní. HGR 4522 je vymezen jako rajon základní vrstvy 

ve smyslu rajonizace (Olmer a kol. 2006, dle vyhlášky č. 5/2011 Sb). Součástí HGR 4522 proto není 

bazální křídový kolektor A, který náleží k HGR 4710 a 4720. 

Z hlediska starší rajonizace (Olmer – Kessl et al. 1990 et al.) HGR 4522 tvoří střední část rajonu 452 a 

bilančního celku 1 – křída pravostranných přítoků Labe (Herčík a kol. 1987, 1999). V pojetí Krásného 

et al. (2012) leží HGR 4522 v jihozápadní části boleslavsko-mělnického zvodněném systému. 

Hranice současného HGR 4522 byly vytvořeny převážně podle hydrologických rozvodnic Pšovky a 

Liběchovky, na severozápadě podle hydrogeologické rozvodnice Liběchovky a na jihozápadě tokem 

Labe. Celková plocha HGR 4522 je 335 km
2
.  

Na malé části území rajonu v okolí Mělníka je vyvinut kvartérní kolektor ve fluviálních sedimentech 

Labe a jeho přítoků Liběchovky a Pšovky (písčito-jílovité nivní sedimenty), je součástí HGR 1172. 

 

Tab. 2-1. Základní údaje o hydrogeologickém rajonu 4522 

(heis.vuv.cz, upraveno) 

ID hydrogeologického rajonu: 4522 

Název hydrogeologického rajonu: Křída Liběchovky a Pšovky 

ID útvaru: 45220 

Název útvaru: Křída Liběchovky a Pšovky 

Plocha, km
2
: 335,193 

Pozice: rajon základní vrstvy 

Geologická jednotka: sedimenty svrchní křídy 

Povodí: Labe 

Dílčí povodí Ohře, Dolní Labe a ostatní přítoky Labe 

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

Kraje: Liberecký, Středočeský, Ústecký 
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Obr. 2-1. Situace hydrogeologického rajonu 4522 
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3. PROZKOUMANOST 

3.1.  Geologická prozkoumanost 

Území hydrogeologického rajonu 4522 bylo poprvé soustavně zkoumáno během geologického 

mapování Rakousko-Uherska v polovině 19. století (např. Jokély 1859); byly vymezeny základní 

kontury na povrch vycházejících těles a zpracována základní petrografie hornin z podloží křídy a 

mladých vulkanitů. Na toto mapování ihned navazovaly výzkumy J. Krejčího (1870), který na základě 

litologickém i biostratigrafickém v křídových horninách vymezil hlavní stratigrafické jednotky. 

Z povodí Pšovky uvádí řadu lokalit jím vymezených „vrstev Jizerského pásma“. Jeho stratigrafii pak 

A. Frič (1883) zdokonalil a doplnil paleontologickými sběry. Na Mělnicku a Kokořínsku rozčlenil 

výchozové „vrstvy Jizerské“ na několik jednotek a vkreslil typické profily. Z opěrných profilů 

křídovými sedimenty v týchž oblastech vycházel ve své podrobné stratigrafii Č. Zahálka (např. 1897). 

Odklonil se od názvů jednotek Krejčího a zavedl tzv. „pásma“, označovaná římskými číslicemi I–X. 

Jako první identifikoval a pojmenoval některé významné zlomy a své poznatky shrnul později pro celé 

území od Mělníka až po severní okraj české křídové pánve (Č. Zahálka 1916). Na něj později navázal 

B. Zahálka, a to především studií mladých vulkanitů mezi Mělníkem a Mšenem (1905) a profilem 

křídou od hradu Kokořína (1941b). Během 2. světové války pak také dokončil geologické mapování 

na Mělnicku (B. Zahálka 1941a). 

V okolí Dubé prováděl soustavné geologické mapování B. Müller (1914, 1923). I přes horší grafickou 

úroveň výsledných map přinesly jeho výzkumy základní představu o tektonické stavbě a rozložení 

pískovcových těles. Jako první například rozpoznal severní zlomové omezení blatecké kry (deštenský 

zlom) a zlom v ose Liběchovky. Později se vrátil k rozboru původu proželeznění pískovců na 

Kokořínsku (Müller 1928). Do této oblasti také zasahují sběry H. Anderta (1929). Jím navržená 

komplikovaná tektonická stavba severočeské křídy, sestavená bez možnosti ověřit předpoklady 

vrtnými pracemi, je však z velké části nereálná. Do této etapy můžeme řadit i mapování Sýkory (1948) 

na Mělnicku v měřítku 1 : 75 000.  

Po 2. světové válce dominovalo geologickým pracím v regionu nové mapování, a to v měřítku 1 : 20 

000 (Malkovský 1956) a zvláště 1 : 25 000 (Klein 1963). Na oblast mezi Hoštkou a Kokořínem se 

zaměřil Zima (1950). Během tohoto mapování byl podrobněji vymapován rozsah jednotlivých 

pískovcových těles včetně jejich zlomového porušení. Základem pro regionální korelaci vymezených 

stratigrafických jednotek bylo geologické mapování křídy (bez kvartéru) J. Soukupa pro edici 

přehledné geologické generální mapy ČSSR 1 : 200 000 list Praha (Horný ed. 1963). 

Stratigrafie křídových sedimentů byla nově zpracována na základě hlubokých vrtů opěrného profilu 

Mělník – Ještěd a rozpoznány velké nahoru hrubnoucí cykly (Klein 1965). Přínosem pro poznání 

geologické stavby byly také výpočty zásob podzemních vod v povodí Pšovky a Liběchovky z 60. let 

(Hercog 1965, Pištora 1967). Některé oblasti byly předmětem diplomových prací, např. mezi 

Kokořínem a Mšenem (Adamovič 1989).  

Největší posun v poznání geologické stavby však přinesly průzkumné práce na uran, realizované od 

konce 50. let, ve větší míře pak od roku 1967. Zahrnovaly geofyzikální měření a tisíce průzkumných 

objektů (vrty, rýhy) soustředěných do hlavních ložiskových oblastí v okolí Stráže pod Ralskem, ale 

zasahovaly i na území rajonu 4522. Zpřesnily se znalosti o tektonické stavbě a litologickém vývoji 

křídy, o horninách křídového podloží a o tvarech těles mladých vulkanitů. Poznatky byly shrnuty 

v ložiskových studiích (např. Blažek a Prokop et al. 1979, Kyncl et al. 1986) i ve výstupech 

průzkumných prací souvisejících se sanací (Coubal a Adamovič 1995), přehledně jsou uvedené ve 

zprávě Kučery a Rutšeka (1995). Celé sledované území pokrývají moderně zpracované geologické 
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mapy v měřítku 1 : 50 000 z 80. a 90. let 20. století, vytvořené Českou geologickou službou. Křídové 

sedimenty zde mapovali V. Klein, J. Pražák, J. Valečka, P. Zelenka a S. Čech, vulkanity O. Shrbený a 

J. Křelina a tektoniku M. Coubal. 

Rozsah staršího geologického mapování je vyznačen na geologických mapách ČGS v měřítku 

1 : 50 000 a také na mapovém serveru ČGS na www.geology.cz. V rámci rajonu 4522 proběhlo 

účelové geologické mapování zejména na listech těchto map v měř. 1 : 50 000: 12-22 Mělník (Holásek 

ed. 1988), 02-44 Štětí (Pražák ed. 1991) a 02-42 Česká Lípa (Klein ed. 1991).  

Geofyzikální práce. S výjimkou jižního okraje rajonu, kde probíhaly geofyzikální práce na ověření 

zásob karbonského uhlí (souhrn viz Spudil 1990) je území rajonu 4522 poměrně málo geofyzikálně 

prozkoumané. Letecké geofyzikální měření (magnetometrie, radiometrie) pokrývá celé území rajonu a 

bylo nedávno nově interpretováno (Šalanský 1977, 2004). Gravimetrická měření zaměřená na výzkum 

karbonských pánví byla provedena Vašinovou a Cimbalníkem (1981), další měření provedli 

Chudomel et al. (1983). Měření intenzity magnetického pole na Mšensku byla provedena 

Maistryszinem (1967) a Mašínem et al. (1970) a později zpřesněna na základě aeromagnetických 

měření. Z geoelektrických metod byla široce používána metoda VES (vertikální elektrické sondování 

Maistryszin 1967, 1970), a to především s cílem zjištění tektonické stavby křídy v nadloží mšenské 

pánve.  

Východní rozšíření karbonských sedimentů mšenské pánve bylo ověřováno v 60. a 80. letech pomocí 

seismických profilů. Seismický profil Bělá mezi Mělníkem a Bělou pod Bezdězem (Cidlinský 1963) 

byl posléze doplněn profilem proměřeným metodou variací telurického pole (Hanzlík a Mazáč 1963). 

Výsledky tohoto opěrného profilu byly několikrát reinterpretovány pozdějšími autory. Seismické 

profily 14B/80 a 26A/81 vycházející od vrtu MJ-2 Stránka u Mšena k JZ, resp. SZ, provedli Chudomel 

et al. (1983, 1985). 

V rámci uranového průzkumu byla dosavadní měření reinterpretována a doplněna novými měřeními, 

především povrchovým magnetickým měřením a geoelektrickými metodami (VES, odporové 

profilování) s cílem zpřesnění tektonické stavby území jižně od úštěckého zlomu a kry Maršovického 

vrchu. Výsledky jsou obsaženy ve zprávách Herziga a Kurky (1983) a Antona et al. (1985). 

Vrtná prozkoumanost rajonu 4522 je poměrně rovnoměrná (Obr. 3-2). Je však třeba uvést, že 

hydrogeologické vrty se vždy soustředily do údolí toků Pšovky a Liběchovky, případně jejich přítoků. 

Vyšší části vrstevního sledu tak nebyly vrty téměř zastiženy a v tomto úseku poskytovaly jediné 

vodítko vrty Geologického průzkumu Uranového průmyslu, které jsou na území rajonu 4522 ve velmi 

řídké síti. Centrální území rajonu mezi Dražejovem, Novými Osinalicemi, Sitným a Tuboží nebylo 

s výjimkou vrtu HJ-41 v Dolní Vidimi vrtnými pracemi vůbec pokryto.  

Při charakteristice litologického vývoje hlubší geologické stavby bylo využito výsledků vrtných prací 

provedených v rámci výzkumu křídy a jejího podloží (vrtná linie Mělník–Ještěd, např. Klein 1965), při 

regionálním hydrogeologickém průzkumu na Pšovce a Liběchovce (např. Hercog 1965, Kněžek 1967, 

Pištora 1967, Šula 1968) a při průzkumu na uranové zrudnění (souhrn viz Kučera a Rutšek 1995). Do 

jižní části rajonu zasahoval vrtný průzkum v rámci výpočtu zásob karbonského uhlí na ložisku 

Mělník–Benátky nad Jizerou (Spudil et al. 1990). Starší vrtné práce byly zhodnoceny v 

hydrogeologické syntéze české křídové pánve (Herčík et al. 1999).  

V rámci projektu Rebilance zásob podzemních vod byly na území rajonu v letech 2014–2015 

vyhloubeny tři jádrové vrty (Tab. 3-1): 4522_A Sitné (hloubka 295 m; Adamovič et al. 2015c), 

4522_B Šemanovice (hloubka 56 m; Adamovič et al. 2015d) a 4522_C Dubá (hloubka 130,9 m; 

Adamovič et al. 2015a), které charakterizovaly litologické poměry kolektoru C včetně poloizolátorů 

v rámci tohoto kolektoru. Na hranici s rajonem 4521 to byl dále vrt 4522_D Libovice (hloubka 290 m; 

http://www.geology.cz/
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Adamovič et al. 2015b) a na hranici s rajonem 4640 vrt 4720_F Chlum (hloubka 208 m; Mlčoch et al. 

2015). V jižní části rajonu byly dále vyhloubeny hydrogeologické vrty 4522_36 Lhotka (hloubka 

126,2 m; Fiedler et al. 2015b) a 4710_49 Velký Borek (hloubka 144 m; Fiedler et al. 2015a). 

 

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

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

4522_A Sitné G 295 Adamovič et al. 2015c 

4522_B Šemanovice G 56 Adamovič et al. 2015d 

4522_C Dubá G 130,9 Adamovič et al. 2015a 

4522_D Libovice G 290 Adamovič et al. 2015b 

4720_F Chlum G 208 Mlčoch et al. 2015 

4522_36 Lhotka HG 126,2 Fiedler et al. 2015b 

4710_49 Velký Borek HG 144 Fiedler et al. 2015a 

G – geologický vrt jádrový, HG – hydrogeologický vrt bezjádrový 

 

Pro potřeby projektu Rebilance byly Geofyzikálním ústavem AV ČR (Uličný et al. 2015) vypracovány 

geneticko-stratigrafické řezy, umožňující lepší představu o prostorovém vztahu kolektorových těles a 

izolátorů, a na ně navazující geologické řezy, včetně revidované tektoniky. 

Nově byly v rámci projektu realizovány geofyzikální průzkumné práce na severním okraji rajonu 

4522, v širším okolí kry Maršovického vrchu na tzv. maršovicko-bezdězské elevaci (Karous et al. 

2015; obr. 3-1). Cílem bylo ověřit tektonickou stavbu křídy, možnosti náhlých změn mocnosti 

křídových sedimentů a distribuci podpovrchových těles neovulkanitů. Použito bylo dipólové odporové 

profilování a měření VES na profilech, gravimetrické měření na profilech a reflexní seismika.  

 

 

Obr. 3-1. Vyznačení území s nově provedenými geofyzikálními pracemi na tzv. maršovicko-bezdězské elevaci při 

severním okraji rajonu 4522 (Karous et al. 2015). 



 

Obr. 3-2. Situace vybraných vrtů v rajonu 4522. 
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3.2. Hydrogeologická prozkoumanost 

Hydrogeologické poměry zájmového území jsou nejnověji přehledně zpracovány v souhrnné 

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

Nejobsáhleji byla systematicky zpracovaná křída v rámci Hydrogeologické syntézy české křídové 

pánve – bilanční celek 1 (Nakládal in Herčík et al. 1987) a v publikaci Hydrogeologie české křídové 

pánve (Herčík et al. 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. Území bylo už od první poloviny dvacátého století předmětem zájmu o 

vodárenské využití podzemních vod. Z množství prací bude vzpomenuto jen některých: obecný 

přehled o hydrogeologii křídy, především v povodí Pšovky, podal Hynie (1961). Hydrogeologické 

výsledky získané při výzkumu podloží křídy shrnul Jetel (1974). Hydrogeologii permokarbonu a křídy 

na opěrném profilu Mělník-Ještěd a schéma hydrochemické zonálnosti křídové pánve a jejího podloží 

zpracoval Jetel (1970). Regiony podzemních vod navrhl Vrba et al. (1965), bilanci zdrojů podzemních 

vod Hercog (1968, 1971) a Slepička (1971). Nízký stupeň hydrogeologické prozkoumanosti je v 

hlubších částech křídové pánve, kde se řešil 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).  

Na území byla provedena celá řada systematických hydrogeologických průzkumů, zaměřených na 

průzkum a využití průlinovo-puklinového kolektoru jizerských vrstev středního turonu zejména 

v povodí Pšovky (Čapek 1978, 1988), v oblasti Pšovky a Košáteckého potoka (Hercog 1966, Hoppe-

Hercog 1969, Slepička-Pačes et al. 1978). Hydrogeologii pravostranných přítoků Labe studoval 

Pištora et al. (1978), hydrogeologické poměry Liběchovky Kněžek (1967) a Šula (1970). 

Hydrogeologii povodí Obrtky shrnul Čurda (1986).  

Souhrnně jsou hydrogeologické poměry křídových kolektorů zpracovány v Hydrogeologické syntéze 

české křídové pánve (Herčík et al. 1980, 1984, 1987) a Herčík a kol. (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 02 Ústí nad Labem, 12 Praha a k nim 

příslušné Vysvětlivky (Hazdrová 1980a, b; Hazdrová et al. 1980, Hazdrová 1981a, b; Hazdrová et al. 

1983), Hydrogeologické mapy 1 : 50 000 především listy 02-44 a 12-22 (Burda 1990, Hrkal 1988) a k 

nim příslušné hydrogeologické kapitoly ve Vysvětlivkách k souboru geologických a ekologických 

účelových map přírodních zdrojů 1 : 50 000 zpracovali (Hrkal in Müller ed. 1991).  

Archivní průzkumné práce probíhaly v s. části rajonu v rámci ložiskového průzkumu na uran (Kučera 

– Pešek 1982; Kučera – Ruštek 1995), ložiskových studií (např. Blažek – Prokop et al. 1979; Kyncl et 

al. 1986) a průzkumných prací souvisejících se sanací (např. Coubal – Adamovič 1995). 

V rámci projektu Rebilance zásob podzemních vod byla všechna dostupná data především z ČGS 

(Geofondu) a ostatních organizací uložena do centrální databáze projektu a zpracována v souboru 

aplikací GDbase5. Tak vznikl komplex geologických, hydrogeologických, hydrochemických 

a karotážních informací, který byl účelově doplněn o časové řady pozorování hladin a chemismu 

podzemních vod ČHMÚ. Využití GDbase5 umožnilo zpracování úkolu Rebilance v prostředí GIS, což 

byl významný krok k modernímu zpracování velikého množství dat, které se v takovém rozsahu v ČR 

zatím nerealizovalo. 
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Tab. 3-2. Vrtná hydrogeologická prozkoumanost převedená do GDbase-5 (stav k roku 2013) 

Počty HG objektů 

v geodatabázi s analýzou 
s údajem o 

hladině 

s hloubkou 

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

370 354 343 336 16 31 251 4 

 

 

Obr. 3-3. Vrtná prozkoumanost dle Geodatabáze 

 

Tab. 3-3. Počty pozorovaných objektů 

Počty objektů 

vrty (hladina) prameny (vydatnost) srážky průtoky chemické analýzy vody 

4 5 2 1 9 

 

Tab. 3-4. Vrty s režimním pozorováním 

klíč_GDO Název ČHMÚ Lokalita Sledován od roku Sledovaný parametr Kolektor 

4048 SK-5T VP8215 Dolní Beřkovice 16.3.1993 H, A C 

715885 HJ-28-T VP8202 Chudolazy 3.3.1971 H C 

692521 2H121 VP8226 Dobřeň 1.1.2008 H C 

692519 2H125 VP8228 Vysoká 1.1.2008 H, A C 

H – sledování hladin podzemní vody; A – chemické analýzy podzemní vody 
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Obr. 3-4. Vrty s režimním pozorováním 

 

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

parametrů, chemismu podzemní vody a pro režimní sledování hladin podzemní vody, především v 

místech, kde scházely relevantní hydrogeologické informace, byl pro HGR 4522 vyhlouben jeden 

průzkumný hydrogeologický vrt. 

 

Tab. 3-5. Základní výsledky hydrogeologického vrtu vyhloubeného v rámci projektu Rebilance  

ID vrtu 
Název 

vrtu 

Cílový 

kolektor 

Hloubka 

vrtu (m) 

Rozsah cílového 

kolektoru (m) 

Koeficient 

transmisivity (m2/s) 
Autor zprávy 

4522_36 Lhotka C 126,2 5,2 – 88,0 4.10-4 Fiedler et al. (2015b) 

 

Průzkumný vrt 4522_36 Lhotka je situován v remízku ve vzdálenosti cca 1,5 km západně od obce 

Lhotka sv. od Mělníka. Cílem průzkumného vrtu bylo získat hydrogeologické a geologické údaje v 

dosud neprozkoumané části přítoků Labe. 

 

Tab. 3-6. Základní litostratigrafická rozhraní průzkumného vrtu 4522_36 

Hloubka (m) 
Popis - převažující typy hornin 

Hydrogeologický 

typ horniny od do 

0,0 0,5 hlína písčitá izolátor 

0,5 2,0 písek, jemnozrnný až středně zrnitý, s organickou příměsí - kvartér 
kolektor Q 

2,0 5,2 písky, okrově žluté, jemnozrnné, zahliněné s úlomky pískovců - eluvium 

5,2 18,3 
pískovce, šedé, středně zrnité, porucha v hl. 8,5 – 10 m (ztráta výplachu, 

nestabilní stěny vývrtu, oranžové zabarvení vzorku pískovců)  
kolektor C 

18,3 88,2 
pískovce, šedé, vápnité, s glaukonitem, střídavě jemnozrnné a středně zrnité, 

místy prachovité  

88,2 101,2 pískovce, šedé, jemnozrnné, prachovité vápnité až prachovce písčité 
poloizolátor C 

101,2  126,2 prachovce, šedé, vápnité, písčité až slínité  
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Průzkumný hydrogeologický vrt 4522_36 je proveden jako úplná studna do turonského kolektoru C. 

Naražená hladina podzemní vody je volná. Dne 9. 3. 2015 byla hloubka hladiny podzemní vody 44,95 

m pod terénem, což odpovídá kótě hladiny cca 200,41 m n.m. 

Hydrodynamická zkouška byla provedena v době trvání 1+3+2 dní. Hladina během čerpání Q = 1,5 l/s 

poklesla z počáteční hloubky cca 45,70 m na cca 47,30 m (měřeno od hrany pažnice), tj. cca 1,6 m za 

36 hodin. Hloubka zapuštění čerpadla byla 94 m od měrného bodu (okraj pažnice). Hodnoty pH a 

vodivosti se během čerpání pohybovaly v rozmezí hodnot: pH 7,3 – 7,6 a vodivost 680 – 742 µS/cm.  

Vyhodnocení čerpací a stoupací zkoušky metodami neustáleného proudění přineslo hodnoty 

průtočnosti (transmisivity) T v rozmezí 1,3.10
-3

 m
2
/s až 7,5.10

-4 
m2/s. Při celkové mocnosti křídových 

vrstev 43,3 m se koeficient hydraulické vodivosti (filtrace) kf pohybuje v rozmezí 3,0.10
-5

 m/s až 

1,7.10
-5

 m/s. Po zhodnocení realizované hydrodynamické zkoušky lze hydraulické vlastnosti 

průlinovo-puklinového křídového kolektoru C ve vrtné lokalitě 4522_36 klasifikovat podle 

transmisivity na rozhraní střední až vysoké, kde vrtná lokalita umožňuje větší odběry pro místní 

zásobování až po soustředěné odběry menšího regionálního významu. 

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

vzorků vod odebraných v dynamickém stavu 17. 2. 2015, 14. 4. 2015 a 9. 7. 2015. Voda turonského 

kolektoru je středně mineralizovaná (celková mineralizace 0,62 až 0,65 g/l) s pH 6,8 – 7,2. Podle 

skupin převažujících iontů je charakterizována typem HCO3-SO4-Ca. Z hlediska posouzení kvality 

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

voda turonského kolektoru vyšší celkovou tvrdostí a vyšším obsahem vápníku, ev. železa a manganu 

(odběr 9. 7. 2015). Podzemní voda turonského kolektoru C se z hlediska vodárenského využití řadí 

vyššími hodnotami AOX do kategorie upravitelnosti >A3 (vyhl. 428/2001 Sb. Příl. 13). Toxické kovy 

ve vodě zjištěny nebyly.  

Podle zadávací dokumentace byla na vrtu provedena karotáž před výstrojí (25. 9. 2014) a revizní 

karotáž po definitivní výstroji (TV prohlídka 5. 3. 2015, karotáž 9. 3. 2015). Ve vrtu dochází k 

přirozenému vertikálnímu sestupnému proudění s maximálním průtokem 4500 litrů/den. K tomuto 

proudění dochází v rámci turonských pískovců. Voda přitéká do vnitřního prostoru vrtu na počátku 

perforace (53,7; 55,7 a 58,0 m). Další přítoky z horniny se nacházejí o něco výše, vně plné pažnice ve 

hloubkovém intervalu 44,95-51,3 m. První ztráta (500 l/den) se nachází v hloubce 76,0 m. Hlavní 

ztráta pak je na bázi pískovců v hloubce 88,0 m (3900 l/den). Zbývajících 100 l/den vrt opouští do 

puklin v prachovcích v hloubkách 111,5 a 114,9 m. Při čerpání se projevily všechny propustné polohy, 

které byly zjištěny již metodou ředění. Několik propustných poloh se objevilo až při čerpání vody z 

vrtu. I nepatrné snížení hladiny mělo za následek, že voda ze všech propustných poloh proudila 

směrem k čerpadlu. Vertikální proudění ve vrtu tudíž není hydraulický zkrat ale pouhé přetékání vody 

v rámci jednoho kolektoru. Všechny propustné polohy mají podobnou výtlačnou úroveň. 
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4. GEOLOGICKÁ STAVBA A CHARAKTERISTIKA JEDNOTEK 

4.1. Stratigrafie a litologie 

Za vodohospodářsky významné lze považovat kolektor A o mocnosti kolem 40–90 m (je součástí tzv. 

hlubinné vrstvy rajonů 4710 a 4720) a zvláště pak kolektor C: jeho mocnost roste v rámci rajonu 

severním směrem z cca 40 m až na 200 m, jeho nejvyšší část je na naprosté většině plochy snesena 

erozí. Celé území rajonu je charakterizováno mírnými tektonickými úklony (cca 1°) k JJZ, v tomto 

směru lze očekávat generelní proudění podzemních vod v obou kolektorech. Lokálně jsou směr 

proudění podzemních vod a piezometrická úroveň ovlivněny drcenými pásmy a zlomy, které mohou 

mít drenážní nebo těsnicí funkci. Tradiční pojetí tektonické stavby rajonu (např. Pražák ed. 1991) 

nepočítá s přítomností významnějších zlomů. Přesto byly v úvodní – rešeršní fázi projektu Rebilance 

zásob podzemních vod identifikovány pravděpodobné zlomy s výškou skoku až 100 m, a to především 

na základě srovnání korelativních stratigrafických rozhraní v jednotlivých vrtech, které nekorespondují 

s mírnými úklony vrstev viditelnými v terénu. Jedním z cílů projektu bylo tyto zlomové struktury 

ověřit. Vedle zlomů je oběh podzemních vod ovlivněn také přítomností žil bazaltoidů, které plní 

těsnicí funkci a lokálně zvyšují piezometrickou úroveň v kolektoru C.  

Litologická a strukturní náplň křídových sedimentů se odráží v morfostrukturním charakteru rajonu, 

kde převládají plošiny s povrchy mírně ukloněnými k jihu. Do nich jsou zaříznuté systémy 

kaňonovitých údolí. Horní části údolí směrově odpovídají orientaci dominantních puklin a drcených 

pásem, střední a dolní části údolí s vodními toky se svažují k jihu, paralelně se směrem tektonického 

úklonu. Horniny z podloží křídy nevystupují nikde na povrch, terciérní sedimenty nejsou vyvinuty. 

PROTEROZOIKUM A PALEOZOIKUM 

Horniny křídového podloží na území rajonu 4522 charakterizoval poprvé Vachtl (1965). Na základě 

poznatků z průzkumných prací na uran znalosti podstatně rozšířili Kučera a Pešek (1982), podrobné 

mapy vypracoval Rutšek in Kučera (1995) a Rutšek (1995).  

V podloží platformních sedimentů se severně od Dubé stýkají regionální jednotky bohemika a lugika, 

které se do vzájemné pozice dostaly v průběhu variské orogeneze. V oblasti Drchlavy a Maršovického 

vrchu se vyznačuje pruhy zelených a chloritických břidlic a lineárně protaženým tělesem 

heřmáneckého granodioritu (součást tzv. litoměřické lineární intruze). Dále na východ (Doksy) je 

hranice bohemika a lugika zčásti zakryta permokarbonskými sedimenty; na elevacích mezi nimi 

vystupují magmatity bezdězského plutonu – diority granodiority a tonality, které již náleží bohemiku. 

Na většině plochy rajonu 4522 tvoří podloží křídy výplň mladopaleozoické mšensko-roudnické pánve, 

tvořená autunskými a svrchnostefanskými sedimenty. Místy byly ve vrtech zastiženy melafyry 

(Zakšín) nebo ryolity (pruh V – Z mezi Tuhaní a Oborou). Severní okraj pánve sleduje zhruba linii 

Litoměřice – Liběšice – Dubá – Libovice – Katusice se severním výběžkem zasahujícím na Staré 

Splavy. Sedimenty zastižené archivními vrty patří líňskému souvrství a jedná se převážně o jílovce a 

prachovce. 

Z nově realizovaných vrtů v rajonu 4522 bylo podloží křídy zastiženo vrtem 4710_49 Velký Borek, a 

to červené karbonské jílovce s vložkou arkózovitých pískovců. 
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SVRCHNÍ KŘÍDA - ČESKÁ KŘÍDOVÁ PÁNEV 

Sedimenty české křídové pánve nasedají na podložní jednotky proterozoika a paleozoika nesouhlasně 

(diskordantně). Představují povariský platformní vývoj českého masivu. Během geologických dob 

cenomanu a turonu se křídové sedimenty ukládaly většinou v mělkém epikontinentálním moři. Podle 

litologického charakteru leží rajon 4522 na východním okraji lužické litofaciální oblasti (např. Klein 

in Svoboda ed. 1964), jižním směrem přechází do vltavsko-berounské litofaciální oblasti, východním 

směrem do jizerské litofaciální oblasti. Vývoj turonu v lužické oblasti je charakterizován převahou 

písčité sedimentace v důsledku přínosu úlomkovitého materiálu ze zdrojových oblastí 

západosudetského ostrova (dnešní území od Horní Lužice po Krkonoše) směrem k jihovýchodu a stálé 

subsidence pánevního dna (Skoček a Valečka 1983, Uličný 2001, Uličný et al. 2009a). 

Ve smyslu litostratigrafickém (Čech et al. 1980) jsou vyčleňována jednotlivá souvrství: perucko-

korycanské, bělohorské, jizerské a teplické (Obr. 4-2). Mladší souvrství se vzhledem ke kenozoické 

inverzi reliéfu a denudaci již nezachovala.  

V celém stratigrafickém rozsahu zachovaných křídových sedimentů, tj. cenoman – coniac, jsou 

vydělovány genetické sekvence CEN A – CON2 na základě interpretace a korelace karotážních křivek 

ve vrtech (Uličný et al. 2009a). V geologické, ale i v hydrogeologické praxi, je stále používáno 

pásemné členění křídových vrstev (pásma I až X) podle Č. Zahálky (1897, 1916), rozpracované pro 

tuto oblast Kleinem (např. 1963) – viz Obr. 4-2. 

Bazální křídové členy (perucké a zčásti korycanské vrstvy) vyplňují deprese v paleoreliéfu a nesou 

znaky postupné změny z kontinentálního do mělkomořského sedimentačního prostředí. Následující 

souvrství jsou již v marinním vývoji intrakontinentálního šelfu. 

 

 

Obr. 4-2. Stratigrafické schéma a pozice kolektorů v rajonu 4522 

1– horniny podloží křídy; 2 – pískovce ve výplni fluviálních koryt; 3 – pískovce; 4 – prachovce, jílovce, slínovce; 5 
– polohy vápenců; 6 – silicifikované slínovce („inoceramové opuky“); 7 – významné tektonické zóny; 8 – 
glaukoniticko-fosfátový horizont na erozivní ploše; 9 – označení kolektoru podzemních vod; a – litostratigrafie 
(Čech et al. 1980); b – neformální stratigrafie (Č. Zahálka 1897, 1916, Klein 1963); c – genetická stratigrafie 
(Uličný et al. 2009a);d – chronostratigrafie 



 
 

Uličný et al. (2015) 

          

Obr. 4-3. Stratigrafický korelační řez 4522_SV_2 

 

 

  



 

  

Uličný et al. (2015) 

          

 Obr. 4-4. Stratigrafický korelační řez 4522_SZ_1 
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Bělohorské souvrství (turon spodní až střední) 

Na hiát ve stropu perucko-korycanského souvrství ostře nasedá bělohorské souvrství (spodní až střední 

turon) tvořené na jihu převážně slínovci, dále na sever vápnitými prachovci až prachovci. Vápnité 

prachovce a slínovce bělohorského souvrství vycházejí na povrch v údolí Liběchovky v okolí 

Medonos a Deštné. 

Bělohorské souvrství má charakter negativně gradované jednotky idealizovaného typu slínovec a 

kalový vápenec – prachovitý slínovec až slínitý prachovec – slínitý prachovitý pískovec. Gradace do 

nadloží je místy zastřená a celé souvrství je popisováno jako monotónní sled slínovců a prachovců. 

Báze bělohorského souvrství je vždy ostrá a ve vrtných profilech dobře vymezitelná. Vyznačuje se 

příměsí až podílem glaukonitu, občasnými fosfátovými konkrecemi, především ale náhlým zvýšením 

obsahu karbonátu. Mocnosti bazální polohy kolísají od 0,5 do 2 m. Nejspodnější vrstevní členy jsou na 

Kokořínsku tvořeny slínovci a prachovitými slínovci s nevýraznými šmouhovitými texturami, a 

vápnitými prachovci. Oba se v nižší části sekvence vzájemně zastupují nebo slínovce přecházejí výše 

do prachovců. Slínovce a prachovce mají akcesorickou světlou klastickou slídu, vzácný klastický 

živec, jemný glaukonit a běžné částice zuhelnatělé organické hmoty. V rámci celého území vždy tvoří 

převládající litotyp a dosahují mocnosti 40–50 m. Směrem na západ, do okolí Radouně v této úrovni 

přibývá složky písčité lze při stropu bělohorského souvrství vymezit samostatné pískovcové těleso. 

Naopak směrem na jih přecházejí slínovce do kalových vápenců (mocnost v prvních metrech). Jde o 

sedimenty mělkého, dobře provzdušněného šelfu.  

Příslušnost bělohorského souvrství ke spodnímu turonu dokládají většinou občasné nálezy vůdčích 

druhů inoceramů Mytiloides mytiloides (Mant.), M. labiatus (Schloth.) a M. hercynicus (Petr.), v nej-

vyšších polohách spolu s Inoceramus cuvieri Sow. Ve foraminiferových společenstvech byla zjištěna 

vůdčí forma Praeglobotruncana helvetica (Bolli). 

Větší část bělohorskho souvrství v rajonu 4522 lze považovat za izolátor B/A nebo C/A.  Na západě, 

při hranici s rajonem 4523, lze při stropu bělohorského souvrství vymezit samostatný kolektor B. Toto 

pískovcové těleso mezi Brocnem a Radouní je podle archivních vrtných údajů protažené ve směru 

ZSZ–VJV v délce asi 6 km. 

 

Jizerské souvrství (turon střední až svrchní) 

Sedimenty jizerského souvrství tvoří geologický základ celého území rajonu, zvlášť markantně pak v 

jeho střední a severní části, kde jsou na povrchu výrazně zastoupeny kolektorové horniny. 

Nejspodnějších cca 80 m v aleuropelitickém vývoji se řadí ještě k izolátoru A/C, případně B/C. 

Severním směrem se v rámci rajonu tato mocnost snižuje až na 10 m. Většina souvrství je v 

psamitickém vývoji a představuje kolektor C.  

Celkově je souvrství tvořeno nahoru hrubnoucími cykly od písčitých vápnitých prachovců (na jihu až 

slínovců) až po středně až hrubě zrnité křemenné pískovce (tzv. kvádrové pískovce) s polohami 

slepenců. Směrem na sever narůstají tělesa křemenných pískovců na mocnosti a mají místy ostré báze. 

Zachované mocnosti jizerského souvrství se pohybují kolem 150 m, úplné mocnosti pískovců 

jizerského souvrství lze odhadnout na 190 m v z. okolí Mšena a na 170 m v jz. okolí Doks. 
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Obr. 4-5. Rozsah kolektoru C s izoliniemi báze kolektoru C (m n. m) 

 

Jizerské souvrství má typicky psamitický vývoj s výrazným zastoupením křemenných pískovců. 

Charakteristické je uspořádání do nahoru hrubnoucích cyklů o mocnosti metrů až desítek metrů (Klein 

1965, Adamovič 1994). Ty jsou na bázi tvořené jemnozrnnými, silně prachovitými pískovci se 

smouhovitou texturou nebo vysokou intenzitou bioturbace (chodby ichnorodu Planolites), laterálně 

přecházejícími do prachovců nebo vápnitých prachovců – viz níže. Směrem nahoru prachová složka 

ubývá a jemnozrnné pískovce obsahují drobné šikmé zvrstvení nebo hřbítkové zvrstvení. V této úrovni 

bývají přítomny akumulace schránek mlžů, především ústřic. Největší část cyklů zabírají středně zrnité 

až hrubozrnné, výše štěrčíkovité pískovce s pestrými proudovými sedimentárními texturami (šikmé 

zvrstvení decimetrových i metrových rozměrů, protisměrné zvrstvení), v některých úsecích ale mají 
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tyto pískovce na velkých plochách masivní texturu, naznačující biogenní přepracování. Cykly jsou 

zakončené slepencovými polohami s pozvolnou nebo ostrou bází. Ve vyšších částech cyklů je patrná 

mírně ukloněná vrstevnatost – tzv. klinoformy (sklony 1–12°, většinou k J až JZ), odrážející geometrii 

původních pískových těles. Pískovce jsou téměř čistě křemenné, s obsahem živců a slíd do 1 %, na 

bázi cyklů s příměsí glaukonitu. V okolí proniků bazaltoidů se lze setkat s výplňovým železitým 

tmelem. Vápnité členy obsahují rekrystalovaný karbonátový (sparitový) tmel. Pískovcové cykly 

představují změlčování sedimentačního prostoru ze zóny vnějšího břežního líce až po intertidální 

(plážovou) zónu. Písková tělesa progradující do pánve měla podobu lineárních pískových hřbetů 

(Adamovič 1994) nebo podvodních delt (Uličný 2001).  

V rámci lužické faciální oblasti české křídové pánve lze vysledovat uspořádání drobných nahoru 

hrubnoucích cyklů do tří větších jednotek o mocnosti desítek až stovek metrů, též generelně 

hrubnoucích do nadloží. Zhruba odpovídají pásmům V, VI–VIII a IX Č. Zahálky (1916) a zde je 

označujeme jako spodní, střední a svrchní část jizerského souvrství (Klein 1965, srv. Valečka 1989). 

Pískovce spodní části souvrství jsou velmi výrazné na Kokořínsku a Mělnicku, kde jinak celá náplň 

souvrství jihozápadním směrem rychle přechází do vápnitých prachovců a slínovců. Jejich 

ekvivalentem je zřejmě i jediná nahoru hrubnoucí pískovcová sekvence (mocnost 30–45 m) na 

Litoměřicku, kde má jinak celé souvrství slínovcový vývoj. Severovýchodním směrem mocnosti 

spodní části jizerského souvrství mírně narůstají až na cca 100 m a stejně tak narůstá písčitost jeho 

bazálních členů. Střední část souvrství má na Kokořínsku mocnost 80–110 m. Jeho báze je většinou 

tvořena prachovitým jemnozrnným pískovcem, ale v pruhu V–Z Velký Hubenov – Dubá – Bezděz 

přechází do vápnitého písčitého prachovce až vápence, který tak tvoří lokálně významný stratigrafický 

horizont a dílčí hydrogeologický izolátor. V okolí Dubé je tak jak báze pásma VI–VII, tak báze pásma 

VIII vyvinuta v podobě silně vápnitých prachovitých pískovců až prachovců. 

Báze svrchní části jizerského souvrství je v rozsahu celého rajonu nejvýraznější litologickou hranicí: 

její prachovité jemnozrnné pískovce s vápnitými (sparitovými) vložkami mají mocnost kolem 30 m. 

Výše následují slabě negativně gradované cykly středně zrnitého až hrubozrnného křemenného 

pískovce s ostře omezenými polohami slepence. Nárůst vápnité složky na vrcholu nejvyššího cyklu je 

již známkou prohlubování sedimentačního prostoru (transgresní trakt), které vrcholí písčitými 

mikritickými vápenci na Kokořínsku – tzv. bryozoickými vrstvami Friče (1883) – a nástupem 

teplického souvrství. 

Jizerské souvrství je charakterizováno vůdčími druhy mlžů ze skupiny Inoceramus lamarcki Park., I. 

inaequivalvis Schlüt., I. costellatus Woods a akumulacemi exogyr Rhynchostreon suborbiculatum 

(Lam.). Vápnité pískovce obsahují kromě některých z výše uvedených inoceramů typické druhy Pro-

tocallianassa antiqua (A.Roem.), Trigonia limbata dʼ Orb. sensu Frič, ústřičné lavice pak druhy Lopha 

diluviana (L.), Pecten laevis Nilss. a Exogyra cf. conica Sow. 

Novými vrtnými pracemi a doprovodným mapováním byly zjištěny změny v mocnostech těles 

kolektorových hornin oproti dosavadnímu pojetí a ověřeny úrovně a mocnosti poloizolátorů uvnitř 

kolektoru C. Práce v severovýchodní části rajonu, v okolí vrtu 4522_D Libovice, vedly i ke změnám v 

interpretaci tektonické stavby ve východní části rajonu. Zde, na přechodu do rajonu 4521, dobře 

zdokumentovaného vrtem 4521_B Kluky u Mladé Boleslavi, se podařilo objasnit prostorové poměry 

štěpení kolektoru C blízko jeho báze.  

Průzkumný geologický vrt 4522_C Dubá objasnil pozici poloizolátoru na bázi střední části jizerského 

souvrství (pásmo VI–VII) ve vztahu k jímacím objektům v Pavličkách. Ověřen byl litologický 

charakter poloizolátoru a sledováním povrchových výchozů lokalizována pozice jímacího objektu HV-

13 do jeho nadloží. Potvrdil se dřívější předpoklad (Adamovič a Coubal 1994), že horniny s nízkou 

transmisivitou tvoří dvě úrovně nad sebou, tedy na bázi pásma VI–VII a na bázi pásma VIII. 
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Vrty 4522_A, _B a _D pomohly nově definovat vnitřní stavbu kolektorových těles jizerského 

souvrství, zejména nově identifikovat přítomnost nahoru hrubnoucích cyklů tří různých řádů (od 

mocností desítek metrů až po decimetry). Nově byly zjištěny transgresní trakty na vrcholech všech 

nahoru hrubnoucích cyklů 1. řádu včetně samotného přechodu z jizerského souvrství do nadložního 

teplického souvrství, byť ve vrtu 4522_D je tento trakt silně redukovaný. Ani v jednom z vrtů nebyl na 

vrcholu souvrství zastižen člen, který by odpovídal biomikritovým vápencům „bryozoických vrstev u 

Kaniny“ Friče (1883), známých od Kaniny, Kokořína a Kokořínku (Adamovič 1994). Všechny tři vrty 

také upřesnily výškovou pozici a mocnost poloizolátorů uvnitř kolektoru C. 

 

  

Obr. 4-6. Otisk schránky mlže Camptonectes virgatus 

(Nilsson) z vápnitého jílovitého prachovce až vápnitého 

jílovce v bělohorském souvrství (hloubka 289,3 m) ve vrtu 

4522_D Libovice. Určil S. Čech. Foto J. Adamovič 

Obr. 4-7. Otisk schránky mlže Lima multicostata z 

prachovitého jemnozrnného pískovce ve spodní 

části jizerského souvrství (223,7 m) vrtu 4522_D 

Libovice. Na schránce jsou patrné stopy vrtavé 

činnosti houby Entobia. Průměr vrtného jádra 88 

mm. Určil S. Čech. Foto J. Adamovič 

 

Teplické souvrství (turon svrchní až coniak) 

Teplické souvrství tvoří prachovce a vápnité prachovce, přecházející nad bází souvrství blízko osy 

pánve (Litoměřice) až do vápenců. Zachovaly se jen v reliktech o mocnosti do 25 m v okolí Střednice, 

Vysoké a Nebužel. 

Na bázi teplického souvrství v klasických oblastech (Poohří, Mladoboleslavsko) je hiát („koprolito-vá 

vrstvička“) s glaukonitovou polohou a fosfátovými konkrecemi, nad níž následuje 15–20 m mocná 

sekvence s přítomností poloh (moc. 1–6 m) světle šedého slínovce s vysokým obsahem karbonátu až 

vápence. Tyto sedimenty vznikaly v prostředí mělkého šelfu. 

Svrchnoturonské stáří nejspodnějších poloh teplického souvrství dokládá Inoceramus dresdensis 

Tröger, I. lusatiae Andert, Scaphites geinitzi dʼ Orb. a Gibbithyris semiglobosa (Sow.) z jv. a j. okolí 

České Lípy. Mikrobiostratigraficky je vůdčím druhem Globotruncana globigerinoides Brotzen 

(Herco-gová in Klein 1963). 

Jak ukázaly nově provedené vrty, je hranice mezi jizerským a teplickým souvrstvím představovaná 

transgresním traktem. Ten bylo možno ve vrtech 4522_A a 4522_B dokumentovat pouze zčásti (vrty 

začaly až v jizerském souvrství), na vrtu 4522_D Libovice v sv. části rajonu pak byla hranice 

jizerské/teplické souvrství zastižena úplná, ale transgresní trakt je zde nevýrazný a silně redukovaný. 

Za indikaci transgresního traktu lze považovat 40 cm mocný úsek na vrcholu jizerského souvrství, 
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který obsahuje méně křemenných valounů než jeho podloží. Plocha maximální záplavy uvnitř 

teplického souvrství leží 3 m nad jeho bází, kde definitivně mizí pískové i prachové částice křemene. 

Absenci výrazného transgresního traktu lze nejspíše vysvětlit erozí nejsvrchnějších několika metrů 

jizerského souvrství před uložením teplického souvrství. 

 

KENOZOIKUM 

Mladé vulkanity sledovaného území patří svým složením k alkalickému vulkanismu středoevropské 

vulkanické provincie. Jsou vázané na vývoj tzv. oherského riftu – vulkanogenní struktury směru 

přibližně JZ–SV, jejíž osa probíhá západně odtud. Většina těles bazaltoidů a trachytoidů (popř. 

fonolitoidů, např. Shrbený 1992) jsou stáří eocén až oligocén a mají převážně subvulkanický charakter 

(pravé a ložní žíly, pně, lakolity, intruze typu cone-sheet). Radiometricky datovaná je např. Vrátenská 

hora (sodalitický trachyt, K–Ar stáří 35 Ma; Vokurka et al. 1992), která je součástí intruzivního centra 

Houseckých vrchů.  

Souvislé výskyty terciérních sedimentů se v oblasti nezachovaly. 

Pleistocénní sedimenty jsou velmi pestré. Největší plošné rozšíření mají spraše a sprašové hlíny 

pokrývající plošinné prvky reliéfu nebo tvořící návěje na západních svazích kaňonovitých údolí. 

Terasové štěrkopísky jsou vázané především na tok Labe; toky Pšovky a Liběchovky jsou lemovány 

písčito-jílovitými nivními sedimenty. 
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4.2. Strukturní stavba 

Strukturní syntézy pro tuto oblast byly provedeny po realizaci reflexních seismických profilů a vrtů 

Geologického průzkumu Uranového průmyslu v 70. a 80. letech (Herčík 1981, 1985, Vejlupek a Kaas 

1986, Valečka in Herčík et al. 1999). Novými vrtnými pracemi a doprovodným terénním mapováním 

byla strukturní stavba rajonu v průběhu prací dále zpřesňována. Byla zjištěna částečná korelace zlomů 

zjištěných v terénu se strukturami indikovanými na základě morfostrukturní analýzy (Obr. 4-8). 

 

 

Obr. 4-8. Morfostrukturní analýza puklinových systémů a zlomů na podkladě DMR 25 

 

Tektonické deformace křídových sedimentů jsou patrné i z mapy nadmořských výšek báze kolektoru 

C – Obr. 4-5. Pokřídové zlomy zčásti kopírují variská rozhraní mezi jednotlivými bloky křídového 

podloží; není pochyb, že předkřídové zlomy byly oživovány jak v průběhu sedimentace křídy, tak i po 

jejím skončení. Na druhou stranu ale vznikla řada významných tektonických struktur bez jakékoliv 

vazby na stavbu křídového podloží. Veškeré pokřídové deformace můžeme rozdělit na duktilní a 

křehké – zlomové. Nejvýznamnějším tektonickým prvkem jsou mírné jižní až jihozápadní úklony 

vrstev (1–2°), které lze vysledovat v celé oblasti mezi severním okrajem pánve a tokem Labe. Místy 

dochází k jejich zestrmení až na hodnoty kolem 5° – např. při jižním okraji blatecké kry nebo v 

brusenském zlomovém pásmu. Obecně lze předpokládat, že duktilní deformace předcházely 

pozdějšímu křehkému porušení. 
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Zlomová tektonika křídy v oblasti rajonu 4522 se vyznačuje velmi malou závislostí na hlavních 

regionálních zlomových strukturách. Se středohorským zlomem (směr V–Z, severně od rajonu 4522) 

je směrově a kinematicky sblížený jen deštenský zlom (zlomy) s relativním poklesem s. kry o cca 100 

m, omezující ze severu tzv. blateckou kru (j. od Dubé). Jeho průběh je zatím nedostatečně zmapovaný, 

zřejmě ale souvisí se zlomem s poklesem s. kry o 80 m probíhající přes Bezdědice dále na východ. Z 

dalších významnějších zlomů lze vyjmenovat zlomové pásmo v ose Liběchovky (Müller 1923), na 

němž relativně poklesly západní kry až o 100 m. 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). Ze severu zasahuje na území rajonu podolecký zlom s 

převážně horizontální složkou pohybu (Adamovič a Coubal 1994). 

Vznik puklin a drcených pásem směru SSV–JJZ je pravděpodobně spojen se stejným tlakovým po-

lem, které je zodpovědné za přesmyky na lužickém zlomu. Tyto pukliny bývají otevřené a jako takové 

drénují podzemní vodu, zvláště v místech, kde jsou zahuštěné až do drcených pásem. Ta byla později 

oživena drobnými poklesy západních ker (v ose Liběchovky a Pšovky) nebo omezují kry, které mají 

odlišnou intenzitu tektonického náklonu k jihu.  

Vrty realizované v rámci projektu Rebilance vedly ke změnám v interpretaci tektonické stavby 

východní a severní části rajonu. Na základě vrtu 4522_C Dubá byl upraven tektonický model území 

mezi deštenským zlomem a krou Maršovického vrchu ve smyslu zjištění přítomnosti rozsáhlé kry 

ukloněné k SZ. Vrt 4522_D byl situován do tektonicky nízko položené kry a v kombinaci se 

sledováním povrchových výchozů jeho výsledky 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. 
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5. HYDROLOGIE  

Z klimatického hlediska je rajon tvořen teplou oblastí až mírně teplou oblastí. Průměrná roční teplota 

vzduchu dosahuje 8-9 
o
C (stanice Roudnice 8,7 

o
C) a průměrné roční srážkové úhrny okolo 530 mm za 

rok. Plocha HGR je drénovaná toky hlavními (Labe) a vedlejšími (Liběchovka, Pšovka a jejich 

přítoky). Pro stanovení srážko-odtokových vztahů v rajonu byla převzata archivní data o srážkách a 

odtocích. Základní data o srážkoměrných stanicích a jejich měření jsou uvedena v Tab. 5-1 a Obr. 5-1. 

 

Tab. 5-1. Dlouhodobé průměrné hodnoty úhrnů srážek na srážkoměrných stanicích ČHMÚ 

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

900478 Střemy 1.1.1971 31.12.1979 76,40 21.5.1971 0,01 29.12.1979 1,46 

900479 Střemy 1.7.1989 31.12.2010 63,00 2.8.1991 0,01 31.12.2010 1,54 

 

 

Obr. 5-1. Říční síť a schéma pozic srážkoměrných a průtokoměrných 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. 5-2. Pozice 

průtokoměrných stanic je uvedena na obr. 5-1. 

 

Tab. 5-2. Základní údaje o průtokoměrných stanicích  

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

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

Liběchovka-Želízská svodnice Želízy 173,25 2,87 22.7.1981 0,04 8.2.2002 0,394 2,27 
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PROMĚNLIVOST SRÁŽEK NA PLOŠE HGR 4522 

Obr. 5-2 znázorňuje průměrné dlouhodobé roční úhrny srážek za období 1981–2010. Při porovnání 

s Obr. 5-3 shledáme, že se zvyšující nadmořskou výškou se průměrné úhrny srážek směrem od jihu k 

severu zejména v severní části HGR 4522 podstatně zvětšují. 

 

 

Obr. 5-2. Výškopis [m n.m.]   Obr. 5-3. Průměrné roční srážkové úhrny (1981-2010) [mm/rok] 

 

V tab. 5-3 a tab. 5-4 jsou uvedeny průměry srážek a teploty vzduchu za období 1981–2010, porovnané 

s průměry za období 2001–2010 a 1961–1980 pomocí poměrů hodnot (u teploty vzduchu rozdílů 

hodnot) dle hydrologického modelu. Lze konstatovat, že průměrná teplota vzduchu v HGR 4522 roste: 

byl indikován statisticky významný trend s gradientem 0,03 °C za rok s počátkem v roce 1963. 

Naproti tomu u srážek z hlediska statistického hodnocení nebyl mezi obdobími 1981–2010 a 2001–

2010 zjištěn významný trend. 

 

Tab. 5-3. Vývoj srážkových úhrnů 

Období 
1961–1980 1981–2010 2001–2010 

(mm) (mm) poměr (–) (mm) poměr (–) 

HGR 4522 562.47 583.73 1.04 605.63 1.04 

povodí Liběchovka (Želízy) 564.11 595.46 1.06 614.09 1.03 

 

Tab. 5-4. Vývoj teploty vzduchu 

        Období 
1961–1980 1981–2010 2001–2010 

(°C) (°C) rozdíl (°C) (°C) rozdíl (°C) 

HGR 4522 7,96 8,78 0,82 9,03 0,25 

povodí Liběchovka (Želízy) 7,40 8,19 0,79 8,43 0,24 
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HYDROLOGICKÁ MĚŘENÍ VYBRANÝCH PROFILŮ NA POVRCHOVÝCH TOCÍCH (PPP) 

Pro identifikaci významnějších příronových nebo ztrátových úseků vodních toků HGR 4522 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, 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, které se uplatňují v hydrologickém režimu příslušného území. 

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

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

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

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

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

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

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

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

MĚŘENÍ PPP V RÁMCI PROJEKTU REBILANCE 

Přehled provedených měření PPP v rámci projektu je uveden v Tab. 5-5. Pozice měřených úseků je 

schematicky znázorněna na Obr. 5-4, schematické vyjádření měřených úseků je na Obr. 5-5 až Obr. 

5-10. 

 

Tab. 5-5. Přehled provedených PPP 

Vodní tok Datum měření Počet měrných profilů Poznámka 

Pšovka 
29.8.2013; 10.6.2014;  

26.5.2015 
19  + 1 součtový bod 

Liběchovka 

(Zakšínský potok) 

15.10.2013; 19.6.2014;  

20.5.2015 
17  + 2 součtové body 

Obrtka 22.8.2013 2  povodí Obrtky leží z 95 % v HGR 4523 
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Obr. 5-4. Pozice provedených měření PPP  

 

VYMEZENÍ PŘÍRONOVÝCH A ZTRÁTOVÝCH ÚSEKŮ NA POVRCHOVÝCH TOCÍCH 

Pšovka je pravostranný přítok Labe, do kterého se vlévá v Mělníku. Je dlouhá 31 km, plocha jejího 

povodí měří 158 km² a průměrný průtok u ústí činí 0,86 m³/s (Vlček et al 1984). 

Pramenná oblast a části nivy patří mezi chráněné mokřadní území. Svým tokem, směřujícím od severu 

k jihu, vytváří v pískovcových horninách, hlavní osu východní části CHKO Kokořínsko. Protéká zde 

Konrádovským a Kokořínským dolem, kde zásobuje vodou řadu rybníků a tůní (Harasov a další). Po 

jeho opuštění se u Mělnické Vrutice stáčí k západu a protéká městem Mělníkem, kde ústí do Labe. 

Vzhledem k příhodným geologickým podmínkám a minimálnímu znečištění sídelními a 

hospodářskými odpadními vodami je oblast středního povodí Pšovky, zvláště pak jejího levého 

přítoku Řepínského potoka, významným vodárenským zdrojem. Z podzemních vrtů se zde jímá pitná 

voda pro velkou část okresů Mělník a Kladno, rovněž i pro část Prahy. Díky odběrům vod dochází k 

patrnému úbytku povrchového odtoku (začíná nad obcí Lhotka). Pšovka má v těchto místech až 

charakter občasného toku.  

Všechny tyto faktory mají zásadní vliv na vodnost toku a projevily se během měření. Měření průtoků 

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

První měření bylo provedeno 29.8.2013 a to celkem na 19 profilech. Na základě výsledků měření a 

jejich následné analýzy byla provedena revize měrných profilů pro následující měření, které bylo 

uskutečněno dne 10.6.2014. Bylo zrušeno měření na profilu v obci Jelenice (ztráty vodnosti dělením, 

nevhodnost profilu pro hydrometrování = velká nejistota měření apod.). Nově byly naopak zařazeny 

dvě lokality v oblasti Mělnické Vrutice (vývěr Velký pramen a rameno Pšovky, které se odděluje výše 

po toku), kde se do odtokových poměrů opět začíná zapojovat povrchový odtok. Na stejných profilech 

bylo 26.5.2015 provedeno poslední plánované třetí kolo měření, které potvrdilo všechny výše zmíněné 

skutečnosti, tzn. především ovlivnění horní části povodí rybniční soustavou a řadou mokřadů, ve 
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střední části pak jímáním vody pro vodárenské účely, které je významným faktorem a má vliv na 

úbytek povrchového odtoku, což se projevuje již od obce Lhotka. 

 

 

Obr. 5-5. Okamžitý průtok a specifický odtok v závislosti na kilometráži toku Pšovka 

 

 

Obr. 5-6. Okamžitý průtok a specifický odtok v závislosti na ploše povodí toku Pšovka 

 

Liběchovka je pravostranný přítok Labe, do kterého se vlévá v Liběchově. Délka toku je 24,1 km, 

plocha povodí 157,21 km
2
 a průměrný průtok se pohybuje okolo 0,89 m

3
/s. 

Tok vytváří četné meandry a rozsáhlé mokřady. Od pramene až téměř k ústí teče Liběchovka 

víceméně jižním směrem, hlubokým, skalnatým údolím z pískovců. Téměř celým údolím (od 

Liběchova po Deštnou) prochází silnice I/9, spojující Mělník a Českou Lípu. Větší část toku se 

nachází na území CHKO Kokořínsko a je mokřadní oblastí mezinárodního významu (např. PR 

Mokřady horní Liběchovky). Rybníky se nachází jednak v horní části povodí (Černý rybník – pod 

kterým je první profil pro měření průtoků) a dále pak až v samotném závěru toku (před Liběchovem). 

Měření průtoků byla provedena i na významnějších přítocích v horní části povodí (pravostranný 

Zakšínský p. a levostranný Křenovský p.) 

Pokles průtoků mezi LI-6 + ZA-1 (Liběchovka pod soutokem se Zakšínským potokem a a LI-5 u 

druhého kola měření by mohl být způsoben bifurkací s Obrtkou, ke které údajně v těchto místech 

dochází.  Všechna měření potvrdila, že dochází ke ztrátě průtoku mezi uvedenými profily a to o 5 až 

15 %. Specifický odtok tuto ztrátu ukáže logicky ještě výrazněji. 

Kolísavý průběh průtoků mezi LI-4 – LI-2 je dán charakterem oblasti. Tok zde protéká řadou 

mokřadů, často se dělí a často vede i zastavěným územím (Medonosy, Chudolazy, Tupadly, Želízy), 

kde může docházet k čerpání, které se při takto nízkých průtocích může na průběhu průtoků znatelně 
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projevit. Při všech třech měřeních došlo ke ztrátám průtoku v úseku mezi profily LI-4 a LI-2 (různý 

průběh). 

Průběh průtoků při měření PPP na Zakšínském potoce, nevykazuje žádné zvláštnosti a průběh je 

obdobný při všech provedených měřeních. Nejnižší průtoky byly zachyceny ve středním a dolním toku 

při posledním měření, zatím co pramenná oblast a horní tok vykazovaly téměř shodné výsledky při 

třech měřeních. 

 

 

Obr. 5-7. Okamžitý průtok a specifický odtok v závislosti na kilometráži toku Liběchovka 

 

 

Obr. 5-8. Okamžitý průtok a specifický odtok v závislosti na ploše povodí toku Liběchovka 

 

 

Obr. 5-9. Okamžitý průtok a specifický odtok v závislosti na kilometráži toku Zakšínský potok 
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Obr. 5-10. Okamžitý průtok a specifický odtok v závislosti na ploše povodí toku Zakšínský potok 

 

MĚŘENÍ HLADIN PODZEMNÍCH VOD VE VRTECH PROJEKTU REBILANCE 

Pro potřeby režimního měření byl hydrogeologický vrt 4522_36 vybaven technikou na měření kolísání 

hladiny podzemní vody a její teploty. Typ měřicí techniky byl zvolen v závislosti na typu používaném 

na okolních režimně sledovaných vrtech a na sledovaných vrtech ČHMÚ. Přednost byla dána v 

současné době umísťovaných typům měřicí techniky ČHMÚ, aby se tak usnadnilo případné převzetí 

monitorovacích vrtů ČHMÚ a jejich zařazení do státní pozorovací sítě. V souladu s praxí ČHMÚ jsou 

nastaveny také intervaly sledování monitorovaných parametrů na 1 hodinu. Předpokládá se provádění 

kontrolních měření a odečtu sledovaných hodnot každé 3 měsíce. 

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

porovnání s vrty ČHMÚ jsou uvedeny na Obr. 5-11. 

 

 

Obr. 5-11. Porovnání průběhu hladin podzemní vody na nově realizovaných vrtech s vrty ČHMÚ 
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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. 

3-4. 

V HGR 4522 se nacházejí 4 vrty, které sledují kolísání hladin podzemní vody (Obr. 5-12), z nichž 

pouze dva jsou sledovány dlouhodobě. Pro hodnocení byly využity i tři vrty (VP8422 Tachov, 

VP8472 Tachov,  VP8470 Chlum (Drchlava), které se nacházejí mimo HGR 4522 v blízkosti jeho 

severní hranice. Pět vrtů (tj. mimo VP 8228 Vysoká a VP 8215 Dolní Beřkovice) vykazuje velmi 

výrazné dlouhodobé trendy v kolísání hladin podzemní vody. Vrty VP 8215 Dolní Beřkovice trendově 

odpovídá ostatním vrtů, protože se však nachází v drenážní oblasti, kolísání hladiny podzemní vody je 

mnohem méně výrazné. Vrt VP8226 Dobřeň vykazuje zhruba dvouleté zpoždění oproti všem 

zbývajícím vrtům. 

Dlouhodobě sledované vrty vyznačují maximálními hladinami podzemní vody v roce 1982 a 1988 

(resp. 1989). Po roce 1989 nastává pokles hladin podzemní vody až do roku 1994 a mezi roky 1995 až 

2004 dochází k dílčímu nárůstu a poklesům hladin podzemní vody, která se víceméně pohybuje ve 

stejné úrovni. Po tomto období hladina podzemní vody klesá a to až do roku 2010, který znamená 

prudký nárůst hladin podzemní vody. Zvýšená úroveň hladiny podzemní vody trvá až do roku 2014 a 

nad úrovní hladiny podzemní vody v období 1995 až 2004.  

 

 

Obr. 5-12. Kolísání hladin podzemní vody v HGR 4522 
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Tab. 5-6. Hodnocení Státní monitorovací sítě ČHMÚ a jejich porovnání s modelem BILAN 

Vrt Charakteristika vrtu 
Charakteristika kolísání 

HPV vs. model BILAN 
Trend 

Signální 

úroveň 

HPV 

VP8202 

Chudolazy 

(C) 

Vrt je situován ve střední 

části HGR, 30 m od toku 

Liběchovky, prostředí je 

středně propustné (v 

hydraulickém modelu byla 

uvažována hydraulická 

vodivost okolo 1.10-5 m/s). 

Úroveň HPV může být 

ovlivňována 

hydrologickými poměry na 

Liběchovce, protože 

v tomto úseku dochází ke 

ztrátě vodnosti.  

Režim HPV téměř 

dokonale kopíruje kolísání 

přírodních zdrojů z modelu 

BILAN, pokles HPV je 

pomalejší než pokles 

dotace z modelu BILAN. 

Pokles modelové dotace 

podzemní vody v letech 

2004 – 2009 má za 

následek dosažení nejnižší 

měřené HPV. 

Dlouhodobý trend prakticky bez 

sezónního trendu s cca 0.5-1 m 

nárůstem HPV v obdobích se 

zvýšenou dotací a s následným 

pozvolným vyprazdňováním a 

poklesem HPV po období se 

zvýšenou dotací. Od roku 1981 

HPV víceméně klesá, po roce 2010 

se však dostává na běžnou úroveň 

pře rokem 1981. Vrt velmi dobře 

koresponduje s vrtem VP8422 

Drchlava, který se nachází 

v infiltrační oblasti sousedního 

HGR 4640. 

199.62 m n. 

m.  

(podle HPV 

ze 

25.11.2009) 

VP8228 

Vysoká 

(C) 

Vrt se situován ve střední 

části HGR, na kraji 

infiltrační oblasti pro j.ú. 

Řepínský důl, v kolektoru 

C, mezi Pšovkou a 

Liběchovkou, kde je dle 

hydraulického modelu 

uvažována střední 

hydraulická vodivost 5.10-6 

– 1.10-5 m/s. 

Nehodnoceno, příliš krátké 

sledování (od 1.1.2008) 

Velmi dobrá shoda s dlouhodobě 

pozorovaným vrtem VP8202 

Chudolazy, oba vrty vykazují 

výrazný nárůst HPV po 31.7.2010 

a dosavadní sledování neukazuje 

návrat na původní úroveň. 

206.88 m n. 

m.  

(podle HPV 

ze 

3.3.2010) 

VP8226 

Dobřeň 

(C) 

Vrt se situován v infiltrační 

oblasti HGR v kolektoru C, 

mezi Pšovkou a 

Liběchovkou, 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 

se oproti zvýšeným 

hodnotám přírodních 

zdrojů projevují 

s dvouletým zpožděním. 

Dlouhodobý trend bez sezónního 

kolísání HPV, minimální HPV 

dosažena s dvouletým zpožděním 

oproti předchozím vrtům VP8228 

Vysoká a VP8202 Chudolazy. 

Dobře koreluje s vrtem VP7525 

Mšeno, který se nachází 

v infiltrační oblasti sousedního 

HGR 4522 

257.75 m n. 

m.  

(podle HPV 

ze 

10.1.2012) 

VP8215 

Dolní 

Beřkovice 

(C) 

Vrt je situován v drenážní 

oblasti, 500 m od Labe a 

v těsném sousedství 

Liběchovky, povrchové 

toky zde představují 

významnou drenáž 

podzemní vody, Hladina 

podzemní vody je tedy 

řízena úrovní hladiny 

v toku, prostředí je středně 

propustné (v hydraulickém 

modelu byla uvažována 

hydraulická vodivost okolo 

5.10-4 m/s). 

Kolísání HPV se dobře 

shoduje s kolísáním 

přírodních zdrojů z modelu 

BILAN od roku 1999 do 

roku 2010. 

Výrazné sezónní kolísání HPV s 

nevýrazným dlouhodobým 

trendem. 

Kolísání HPV se ve srovnání 

s ostatními vrty dosahuje menších 

výkyvů v absolutních hodnotách. 

158.62 m n. 

m.  

(podle HPV 

ze 

6.9.2009) 

 

NÁVRH NA DOPLNĚNÍ POZOROVACÍ SÍTĚ PODZEMNÍCH VOD 

Pro hodnocení dynamického chování podzemních a vyhodnocování aktuálního stavu hladin 

podzemních vod a zásob podzemních vod je nezbytné pokračovat v kontinuálním sledování hladin 

podzemních vod na síti ČHMÚ a nově vyhloubených vrtech (Tab. 5-7). Dále se doporučuje 

kontinuálním sledování průtoků na nově vybudované vodoměrné stanici na profilu Rozprechtice 

(Liběchovka) a v dolní části Pšovky. 
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Tab. 5-7. Doporučené vrty pro monitoring 

Vrt (kolektor) Signální úroveň HPV 

VP8202 Chudolazy (C) 199.62 m n. m. (podle HPV ze 25.11.2009) 

VP8228 Vysoká (C) 206.88 m n. m. (podle HPV ze 3.3.2010) 

VP8226 Dobřeň (C) 257.75 m n. m. (podle HPV ze 10.1.2012) 

VP8215 Dolní Beřkovice (C) 

158.52 m n. m. (podle HPV ze 14.11.1994), úroveň možná byla ovlivněna zvýšenými 

odběry  

158.62 m n. m. (podle HPV ze 6.9.2009) 

4522_36 Lhotka u Mělníka (C) nově vyhloubený vrt 

Vysvětlivky: (C)  – kolektor C v jizerském souvrství; HPV – hladina podzemní vody 
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6. HYDROGEOLOGICKÁ CHARAKTERISTIKA RAJONU 

6.1. Hydrogeologie 

Vymezení kolektorů v rajonu navazuje na předešlé výsledky a interpretace Hydrogeologické syntézy 

české křídové pánve (Herčík et al. 1987, 1999).  

Území rajonu 4522 je budováno převážně sedimenty svrchnokřídového stáří – cenomanu až svrchního 

turonu. Z hydrogeologického hlediska lze v ploše území HGR 4522 vyčlenit bazální kolektor A 

(cenoman, perucko-korycanské vrstvy) tvořící samostatný hlubinný HGR 4710, ev. 4720 a kolektor C 

(jizerské souvrství - turon). Kolektory A a C jsou od sebe odděleny izolátorem (slínovce bělohorského 

souvrství a prachovce ve stropu korycanských vrstev). V rajonu 4522 je lokálně vyvinut i kolektor B, 

který však nemá významné zvodnění a je bez hydrogeologických údajů.  

Kvartérní kolektor je vyvinut ve fluviálních sedimentech Labe a jeho přítoků Liběchovky a Pšovky 

(písčito-jílovité nivní sedimenty). 

PODLOŽÍ KŘÍDY 

Podloží křídy je tvořeno převážně sedimenty permokarbonu. Střídání pískovců, jílovců, arkóz a drob 

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

vod. Permokarbonské sedimenty mšensko-roudnické pánve pod cenomanským kolektorem jsou 

vodohospodářsky zcela nevýznamné. Propustnost je nepatrná, transmisivita je v zájmovém území 

velmi nízká. Propustnost i transmisivita se zmenšuje s rostoucí hloubkou. Pro využívání podzemní 

vody je permokarbon nevhodný i po chemické stránce.  

KŘÍDOVÉ SEDIMENTY 

Území HGR 4522 je z větší části deformováno do plochých vrásových struktur směru V-Z až SZ-JV. 

Intenzita puklinových systémů směru ZJZ-VSV a SSV-JJZ stoupá směrem k SZ ke středohorskému 

zlomu. Říční síť uvedené směry kopíruje. Pukliny bývají otevřené a drénují podzemní vodu zvláště v 

místech drcených pásem. 

Vodohospodářsky nejvýznamnější je kolektor C, méně významný je kolektor A z důvodu složitější 

upravitelnosti vody a větší hloubky. Předmětem archivních průzkumných prací bylo především 

vyhledání vodohospodářsky významných zdrojů podzemních vod, z nichž nejvýznamnější je jímací 

území Řepínský důl. 

 

Tab. 6-1. Hydrogeologická funkce litostratigrafických celků v zájmovém území 

geologie hydrogeologická funkce velikost transmisivity 

Kvartér 

spraše izolátor  

svahové sedimenty izolátor až bezvýznamný kolektor  

náplavy Labe  významný kolektor střední až velmi vysoká 

K Kt izolátor   

Ř 
Kj 

kolektor C  převážně vysoká 

Í 
izolátor C/A nízká  

D Kb 

A Kpk kolektor A  střední a vysoká 

permokarbonské sedimenty, 

proterozoikum apod. 
podložní izolátor velmi nízká až nízká 

velikost transmisivity - ve smyslu Krásného (1986); Kt - teplické souvrství; Kj - jizerské souvrství; Kb - bělohorské 

souvrství; Kpk - perucko-korycanské souvrství. 
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Bazální kolektor A na území HGR 4522 nikde nevychází na povrch. Vodohospodářskou využitelnost 

území naznačuje transmisivita neboli průtočnost (v tabulkách vyjádřená indexem transmisivity Y), 

která vyjadřuje schopnost prostředí propouštět podzemní vodu. Propustnost cenomanských pískovců s 

průlinovo-puklinovou porozitou je dosti slabá, transmisivita se pohybuje v rozmezí řádů 10
-5

 až 10
-3

 

m
2
/s. Hladina podzemní vody bazálního kolektoru A je na celém území napjatá. Na zvodnění a tím i 

na hydrogeologický význam cenomanského kolektoru má vliv zejména jeho mocnost a jeho hloubka 

uložení, případně nedokonalost stropního izolátoru a tím možnost vzájemné hydraulické komunikace s 

kolektorem C. O tom svědčí i značně rozdílné hodnoty základních hydraulických parametrů a hodnoty 

specifických vydatností. Vzhledem ke svému uložení v hloubce a složitější upravitelnosti vody není 

tento kolektor intenzivně vodárensky využíván.  

Kolektor A je překryt vápnitými jílovci, prachovci a slínovci bělohorského souvrství a spodní částí 

jizerského souvrství, reprezentovanou prachovci a jemnozrnnými pískovci s polohami jílovitých 

vápenců, které fungují jako regionální izolátor C/A. Zde však z hydrogeologického pohledu nastává 

paradoxní situace. Zatímco spodní část tohoto komplexu tvoří nepropustný strop podložnímu 

cenomanskému kolektoru, svrchní partie (připovrchová zóna) vykazuje relativně vysokou (tj. 

v průměru střední) transmisivitu T 5.10
-5

- 1.10
-3

 m
2
/s (Hrkal 1991).  

 

Tab. 6-2. Souhrnná statistika indexů transmisivity Y ve vrtech (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 5,78 6,85 6,4   24 vysoká 

Kj  Kolektor C (převážně)  2,74 7,53 6,301 6,33 0,464 255 vysoká 

Kj, Kb turon nerozlišený 3,38 6,76 5,75   24 střední 

Kpk Kolektor A 3,72 6,71 5,525   17 střední 

PC Permokarbonské kolektory 1,81 4,63 3,392   5 velmi nízká 

velikost transmisivity - ve smyslu Krásného (1986); Kt - teplické souvrství; Kj - jizerské souvrství; Kb - bělohorské 

souvrství; Kpk - perucko-korycanské souvrství; PC - permokarbon 

 

Kolektor C je vyvinut téměř na celém území rajonu s výjimkou úzkého pruhu podél toku Labe. 

Hydrogeologický význam této oblasti dokládají i mimořádně vydatné vývěry podzemních vod u 

Mělnické Vrutice (podrobněji viz níže). Hluboce zařízlé údolí Pšovky drénuje vydatné zdroje 

podzemní vody z centrální části pánve a tak v současné době je na dolní Pšovce jímací systém 

hydrogeologických vrtů, kterým se zásobuje celé širší okolí.  

Hladina podzemní vody v kolektoru C je volná s výjimkou míst, kde je kolektor C kryt izolátorem 

teplicko-březenského souvrství. Místní napjatost hladiny podzemní vody se vytváří také v údolích 

pravostranných přítoků Labe vlivem jejich výplně slabě propustnými kvartérními sedimenty.  

Kolektor C je převážně vázán na pískovce, většinou křemenné. Těleso pískovců se štěpí na dvě tělesa 

v místech plošně nevýznamného „zavěšeného“ zvodnění kolektoru C, jehož hladina podzemní vody je 

cca o 20 m výše než úroveň „hlavního“ kolektoru C (Dobřeň).  

Mocnost kolektoru C klesá s přibývající prachovitou složkou v pískovcích směrem k Z a v místech 

výchozů jeho báze v údolí Labe je 0 (největší mocnosti kolektoru C až 150-200 m jsou v HGR 4521).  
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Propustnost (hydraulická vodivost) pískovců jizerského souvrství je obvykle v řádu k 10
-5

- 10
-4

 m/s. 

Transmisivita je na většině území vysoká, řádu 10
-3

 m
2
/s, Podle Hydrogeologické mapy ČR (1 : 50 

 000) list 12-22 Mělník se hodnoty transmisivity v kolektoru C v prostoru Řepínského dolu pohybují 

mezi T 9,7.10
-4

 - 6,3.10
-3

 m
2
/s

 
a ve zbytku povodí Pšovky mezi T 1.10

-3
 - 6.10

-3
 m

2
/s

 
(Hrkal 1998). 

Hodnoty transmisivity odpovídají vysoké transmisivitě horninového prostředí a průměrné hodnotě 

specifické vydatnosti pohybující se v rozmezí q 1 až 5 l/s.m. 

Ve výše položených oblastech mezi údolími Pšovky, Liběchovky a Obrtky klesá transmisivita v 

průměru do řádu 10
-4

 m
2
/s. V těchto výše položených územích dochází k vytváření tzv. visutých neboli 

zavěšených zvodní, které dokumentují mj. prameny a studánky vysoko nad úrovní drenážní báze 

(např. v Nedvězí). 

Hydraulické parametry v rámci projektu Rebilance (především pro účely matematického 

modelování) byly v HGR 4522 stanovovány pro kolektor C. Z použité transmisivity byly následně 

odvozeny indexy Y a Z a hydraulická vodivost k, které byly staticky vyhodnoceny (Tab. 6-3). 

Transmisivita byla dále zatříděna do 5 tříd (Tab. 6-4 a Obr. 6-2) a zobrazena v mapě (Obr. 6-1). 

 

Tab. 6-3. Popisná statistika hydraulických parametrů kolektoru C  

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

Počet vrtů v Gdbasi 273 273 273 273 

Počet použitých vrtů 260 260 260 260 

Průměr 6.26 365.24 2.01 4.3.10-4 

Medián 6.32 178.52 2.00 1.0.10-4 

Směrodatná odchylka 3.06 
 

1.12 - 

Minimum 2.74 0.05 -1.0 9.1.10-8 

Maximum 7.54 3021 4.2 1.7.10-2 

Rozdíl maxima a minima 4.81 - 5.3 - 

 

Tab. 6-4. Třídy transmisivity 

Třídy transmisivity (m2/den) Kumulativní četnost Četnost 

<1 3 3 

1 - 10 9 6 

10 - 100 85 76 

100 - 1000 241 156 

1000< 260 19 
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Obr. 6-1. Plošná distribuce transmisivity – kolektor C 
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Obr. 6-2. Třídy transmisivity 

 

Teplické souvrství tvoří nepropustný strop jizerskému kolektoru C. Regionální izolátor teplického 

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

např. v okolí Vysoké, Strážnice, Řepína, Vysoké Libně. Zvodnění sedimentů teplického souvrství 

výhradně vázáno na pásmo připovrchového rozpojení hornin. Litologický vývoj společně s omezenou 

plošnou rozlohou jsou příčinou jejich malého hydrogeologického významu.  

 

TERCIÉR 

Tercierní vyvřeliny vulkanitů jsou malého plošného rozsahu a bez hydrogeologických údajů. Jejich 

hydrogeologický význam je nepatrný. 

Významějším neovulkanickým prvkem oblasti jsou žíly často doprovázené zónami limonitické a 

hematitické impregnace okolních pískovců. Žíly neovulkanitů vznikly na puklinových zónách a 

zlomech. Tyto žíly mohou mít v příčném směru funkci hydraulické bariéry. Ve směru podélném po 

zónách rozpukání mohou naopak urychlit proudění podzemních vod. Nejvýznamnějším příkladem 

vlivu vulkanické žíly je situování vývěru pramene Stříbrník ve Vojtěchově, který představuje vodní 

zdroj pro Mšeno.  

 

KVARTÉR 

Významné kvartérní průlinové kolektory jsou na území vyvinuty v jeho j. a jz. části. Průměrná 

hodnota transmisivity holocenních fluviálních písků a štěrků a pleistocenních písčitých terasových 

štěrků kolem soutoku Labe a Vltavy dosahuje T 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.  
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Méně významné jsou mělké kvartérní kolektory fluviálních sedimentů toků Liběchovky, Pšovky a 

jejich přítoků. Mocnost těchto průlinových mělkých kolektorů je řádově pouze několik metrů a mají 

jen místní hydrogeologický význam. 

 

PROUDĚNÍ PODZEMNÍ VODY  

Regionální směr proudění podzemní vody v jizerském i v perucko-korycanském souvrství a v 

permokarbonu je směrem k Labi, které tvoří regionální erozní bázi. V perucko-korycanském souvrství 

dochází k infiltraci převážně na výchozech mimo území rajonu. Artéský strop není zcela vodotěsný 

(koeficient filtrace v řádech 10
-7

- 10
-11

 m/s, Slepička 1967 a, b), a proto se v závislosti na 

hydraulických poměrech může projevit sestupné i vzestupné přetékání mezi jizerským a perucko-

korycanským souvrstvím. V zájmovém území se jeví možnost sestupného přetékání nepravděpodobná. 

Oběh podzemních vod v kolektoru C je uzavřený. Napájení kolektoru C probíhá infiltrací srážkových 

vod v závislosti na nadmořské výšce. V místech krytí izolátorem teplického a březenského souvrství k 

napájení nedochází. Pohyb a odvodnění určují drenážní báze – tok Labe a jeho přítoky.  

Významná rozvodnice podzemní vody v jizerském souvrství probíhá na SV ve směru Zbyny, Ždírec, 

Nedvězí. Průběh rozvodnic podzemní a povrchové vody (zde částečně vymezující hranice rajonu) má 

v zájmovém území odlišný charakter. Doplňování zásob podzemní vody v kolektoru C probíhá na 

téměř celém území rajonu.  

Proud podzemních vod kolektoru C se pohybuje z oblasti rozvodnice mezi HGR 4521 a HGR 4640 

směrem k Labi. Odvodnění kolektoru C do povrchových toků se projevuje především v povodí 

Liběchovky. Obrtka a Pšovka nevykazují intenzivní odvodnění kolektoru C a oba toky jsou napájeny 

také z místy se vyskytujícího zavěšeného zvodnění kolektoru C. V horním toku Obrtky je výrazná 

influkce povrchových vod do kolektoru C potvrzená nejen průběhem hydroizohyps, ale také 

postupným hydrometrováním toku. Od SV k JZ se redukuje mocnost kolektoru C, např. v jímací 

oblasti Řepín ze 120 m na 30 m. Redukce mocnosti má za následek velký nárůst průtoku v dolních 

částech toků (Liběchovka) a četné vydatné pramenní vývěry. Zbývající proud podzemní vody 

odtékající po bázi kolektoru C se infiltruje do kvartérních teras Labe (Herčík et al. 1999). 

INTERPRETACE HLADIN PODZEMNÍ VODY 

Jedním ze zásadních kritérií pro přiřazení vrtů k jednotlivým kolektorům je úroveň hladiny podzemní 

vody v rámci map hladiny podzemní vody a režimních měření kolísání hladin podzemních vod, 

popřípadě trendů ve vývoji hladin podzemních vod. Základní schematická koncepce hladin 

podzemních vod byla pro první přiblížení převzata z Hydrogeologické syntézy české křídové pánve 

(Herčík et al. 1987). Průběh těchto hladin podzemních vod odpovídá stavu před 30 lety, který byl 

sestaven z časově velmi heterogenního souboru dat. Převzaté hydroizohypsy, které je možno 

považovat za schematický koncept hladin, byly převedeny do digitální vektorové podoby a současně 

upraveny o nejnovější údaje poskytnuté ČHMÚ. Do stejné mapy hydroizohyps byly přidány vrty s 

hladinami podzemní vody z Geodatabáze. K vrtům z Geodatabáze byla v prostředí GIS přiřazena 

hodnota hladiny podzemní vody ze Syntézy české křídové pánve (Herčík a kol. 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 et al. 1987) (Obr. 6-3). 
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Obr. 6-3. Schematická mapa hydroizohyps kolektoru C v m n. m. (upraveno podle Herčíka et al. 1987) s 

vyznačením rozdílu hladin ve vrtech z Geodatabáze 

 

Stopovací zkoušky 

Z rajonu 4522 jsou k dispozici výsledky dvou stopovacích zkoušek, které ukazují vysoké rychlosti 

proudění podzemní vody ve vápnitých pískovcích jizerského souvrství a naznačují přítomnost 

sebeorganizované porozity. Hercog (1962) provedl stopovací zkoušku na ztrácejícím se toku Obrtky s 

použitím 100 kg NaCl a směsi 3 kg flouresceinu a 3 kg uraninu jako stopovače. Voda z Obrtky se 

ztrácela v množství 9–18 l/s asi 300 m v. od obce Mošnice. Mezi Mošnicí a Velkým Hubenovem je 

tak údolí za nízkých vodních stavů suché. Sledováno bylo jak šest pramenů ve Velkém Hubenově, 

níže po proudu Obrtky, tak i šest pramenů s celkovou vydatností 28 l/s v Zakšínském dole v povodí 

sousední Liběchovky. Odběry byly prováděny v intervalu dvou a později čtyř hodin po dobu sedmi 

dnů. Hercog (1962) uvádí, že „kolorační výzkum prokázal nespornou spojitost povrchových vod 

Obrtky s podzemními vodami Zakšínské pramenní skupiny“. Objevení fluoresceinu a současné 

zvýšení obsahu chloridových iontů nastalo po 32 hodinách po injektáži a za tu dobu oba stopovače 

urazily 2–2,2 km, což odpovídá maximální rychlosti 1,7 km/den. V pramenech ve Velkém Hubenově 

stopovače prokázány nebyly. Čapek a kol. (1978) provedli stopovací zkoušku s 20 kg fluoresceinu 

injektovaného do bývalého Velkého pramene v Mělnické Vrutici. Při stopovací zkoušce bylo z náhonu 

do pramene injektováno 40–45 l/s. Fluorescein nebyl zjištěn na čerpaných vrtech Pš 2, 3, 3a a 16, zato 



 

53 

 

 

dorazil po čtyřech dnech do pstruhárny, kterou napájí pramen vzdálený 880 m od místa injektáže. 

Rychlost proudění tak dosahovala 200 m/den. Fluorescein dále dorazil do studní č.p. 1 a 3 a studny 

býv. Fruty (dnes Benkor) v Mělnické Vrutici, s rychlostmi až 300 m/den (Bruthans a kol. 2011). 

 

Mělnická Vrutice a další mimořádné prameny  

Pro zájmové území jsou (resp. byly) charakteristické mimořádně vydatné vývěry podzemních vod u 

Mělnické Vrutice a v údolí nedalekého Košáteckého potoka. Prvně zmíněná pramenní skupina s 

průměrnou vydatností 100-300 l/s byla (údajně) nejvydatnější v Čechách.  

K soustředění velkých pramenů došlo v širším okolí Mělníka, kde je kolektorem C jizerského 

souvrství při jz. okraji boleslavsko-mělnického zvodněného systému odvodňována značná část jeho 

hydrogeologického povodí. Vydatnosti se běžně pohybují v litrech za sekundu (pramen v Medonosech 

kolem 50 l/s). Dominantní postavení v rajonu má tzv. Velký pramen v Mělnické Vrutici. V údolí 

Pšovky v Mělnické Vrutici vyvěral jeden z největších největších pramenů v Čechách o udávané 

vydatnosti 130–200 l/s (jeho vývoj zachycují fota Obr. 6-4). Tento pramen zanikl v souvislosti se 

zahájením čerpání podzemních vod v sedmdesátých letech 20. století, nicméně v roce 2010 se jeho 

činnost znovu samovolně projevila (začal znovu přetékat přelivovou hranu na podzim 2010 a s 

přestávkami v závislosti na kolísání hladiny přetéká do roku 2018, přičemž stejná situace nastala také 

v první polovině 80. let 20. století) a (pokud teče) jedná se vydatný zdroj vody, která natéká do 

chráněného území NPR Polabská černava. 

Vydatnost několika pramenů v blízké Jelenici byla kolem 100 l/s, další větší prameny vyvěraly v 

různých místech horního toku Pšovky (Kokořínského dolu). Dále k V v údolí Košáteckého potoka 

(HGR 4521) v Kropáčově Vrutici a Krpech činila úhrnná vydatnost několika velkých pramenů ca 250 

l/s, největší pramen Klokoč dosahoval původní vydatnosti 50–100 l/s (Podvolecký 1934). Další velké 

prameny jsou známy z údolí Liběchovky při jejím dolním toku, kde největší pramen Boží voda v 

Liběchově dosahoval vydatnosti až 50 l/s (Krásný et al. 2012). 
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Obr. 6-4. Mělnická Vrutice - Velký pramen  

Rok 1971 vývěry pramene z otvorů pod zdí statku – stav před zahájením intenzivního čerpání z vrtů 

v Řepínském dolu (foto A. Čapek 1971 in Krásný et al. 2012) 

Rok 2006 (foto O. Zeman http://www.estrudánky.eu) 

Rok 2016 (foto O. Zeman http://www.estrudánky.eu) 

http://www.estrudánky.eu/
http://www.estrudánky.eu/
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6.2. Hydrochemie 

PERMOKARBON 

V chemismu vod permokarbonu se projevuje vertikální zonálnost od typu Ca-HCO3 po typ Na-Cl 

(svrchní zóna: převaha HCO3 nad 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). V 

nejhlubší části permokarbonu na vrtu Liběchov byl nalezen uhličitý plyn s největšími obsahy helia (2,1 

%) v ČR. V úseku nad ním se vyskytuje plyn s převahou dusíku a 1,7 % He (Jetel in Klener 1985). 

KOLEKTOR A 

Podzemní voda bazálního kolektoru má celkovou mineralizaci převážně 0,3-0,4 g/l, chemického typu 

CaMg(Na)-HCO3SO4 (dle 20 mval%). 

IZOLÁTOR C/A  

Ve slinitém vývoji jizerského souvrství je mineralizace převážně od 0,6 do 0,9 g/l, chemický typ Ca- 

HCO3SO4.  

KOLEKTOR C 

Podzemní voda v pískovcích jizerského souvrství náleží chemicky téměř výhradně ke skupině vod 

bikarbonátových, převážně typu Ca-HCO3. Na většině území převažuje celková mineralizace od 0,3 do 

0,6 g/1 s gradací od SV k JZ. Lokálně jsou v blízkosti Labe vody s mineralizací přes l g/l. Zvýšené 

mineralizace podzemní vody jsou charakteristické zvýšením obsahů Mg, částečně Na a SO4.  

 

 

Obr. 6-5. Vývoj koncentrací dusičnanů v letech 1972 – 2012 (Kovář et al. 2014) 

 

Ve vrtech Pš-2 a Pš-5a v blízkosti Pšovky byly v letech 2010 a 2011 zaznamenány nárůsty koncentrací 

dusičnanů, které v roce 2012 opět poklesly. Koncentrace síranů rostoucí do roku 2003 ve vrtech Pš5a a 

S15 kolísají kolem hodnoty 100 mg/l. Koncentrace chloridů a koncentrace železa ve sledovaných 
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objektech kolísají a nejeví žádné vývojové trendy. V hydrologickém roce 2012 byl u jímacího vrtu S-

19 zaznamenán neobvyklý vzestup koncentrací chloridů, dusičnanů, síranů a konduktivity. Nevýrazný 

vzestup se objevil již v roce 2010. Zvýšené hodnoty uvedených parametrů nepřekračují mezní hodnoty 

pro jakost pitných vod stanovené vyhláškou Ministerstva zdravotnictví č. 376/2000 Sb., ale znamenají 

neočekávané změny jakosti podzemních vod v objektu S-19. V ostatních monitorovaných objektech 

podzemních vod nebyl v roce 2012 zjištěn anomální vývoj sledovaných parametrů (Kovář et al. 2014). 

KVARTÉR 

Podzemní voda ve fluviálních uloženinách má mineralizaci převážně kolem 0,5 g/l. Chemický typ je 

většinou Ca-HCO3SO4.  

 

6.2.1. 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 a výsledky 

analýz z pramenů a nových vrtů provedených v rámci projektu Rebilance za období 2013–2015. Mapy 

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

35 mval % (35 meq %). Hranice 35 mval % byla zvolena pro jednoduchost chemického typu, který 

obsahuje jeden, nanejvýš 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 osmdesátých letech 20. století. 

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

chemickou analýzu podzemní vody přiřazen reprezentující hydrogeologický kolektor (či izolátor). 

V rajonech základní vrstvy došlo k vyřazení vrtů s hloubkou menší než 10 m, analýz s analytickou 

chybou větší než 10 % a analýz s chybějící položkou některé z makrosložek (mimo K a NO3). 

Z hodnocení chemismu podzemních vod byly vyřazeny všechny analýzy starší roku 1960. 

 

Tab. 6-5. Počet chemických analýz použitý ke konstrukci hydrochemických map a map upravitelnosti na 

území HGR 4522 

Kolektor Celkový počet analýz v databázi 
Použité analýzy 

Upravitelnost Chemický typ 

C 310 309 278 

Připovrchová zóna 143 143 – 

Indikace znečištění 12 12 – 

 

Na celém území rajonu se vyskytuje podzemní voda chemického typu Ca-HCO3. Na J rajonu v okolí 

Mělníka se vyskytují síranové typy Ca-SO4HCO3 až Ca-SO4, které zčásti korelují s oblastí zvýšené 

celkové mineralizace. Hodnoty velikosti celkové mineralizace mají relativně logický průběh – na 

severozápadě v infiltračních oblastech je nízká až velmi nízká mineralizace kolem 0,1 a 0,2 g/l (HGR 

4640), která směrem k J a JZ postupně roste až na 0,4 - 0,8 g/l v místech odvodnění do Labe (Obr. 6-6 

a Obr. 6-7). 
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Obr. 6-6. Chemický typ podzemní vody v kolektoru C.  
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Obr. 6-7. Celková mineralizace (TDS) s chemickým typem podzemní vody a izolinie celkové mineralizace 

v kolektoru C 
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6.2.2.  UPRAVITELNOST PODZEMNÍ VODY NA VODU PITNOU 

Pro potřeby regionálního hodnocení bilancovaných hydrogeologických rajonů byly jako vstupní 

informace využity existující výsledky chemických analýz převážně z jednorázových odběrů podzemní 

vody z archivu ČGS do roku 2013, dále analýzy z vrtů a pramenů ČHMÚ a výsledky analýz 

z pramenů a nových vrtů provedených v rámci projektu Rebilance za období 2013–2015. Hodnocení 

upravitelnosti podzemních vod na vodu pitnou bylo provedeno dle vyhlášky č. 120/2011 Sb. 

Jednotlivé kategorie upravitelnosti podzemní vody a případné úpravy ve smyslu této vyhlášky uvádí 

tab. 6-6. Hodnoceny byly všechny složky dle vyhlášky č. 120/2011 Sb. 

 

Tab. 6-6. 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 ozonu, 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 rajonu byly zkonstruovány účelové mapy pro každý jednotlivý významnější kolektor samostatně 

plus pro připovrchovou zónu. 

V hydrogeologických 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 připovrchové zóny a většinou zároveň do 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. 

Z hodnocení upravitelnosti podzemních vod byly vyřazeny všechny analýzy starší roku 1960. 
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Analýzy podzemních vod z indikačních, monitorovacích a sanačních vrtů v oblasti starých 

ekologických zátěží nebyly zahrnuty do celkového hodnocení upravitelnosti podzemních vod. 

Posloužily však pro indikaci lokálního bodového znečištění, uvedeného v mapách připovrchové zóny. 

Znázorněny jsou sanační a indikační vrty obsahující podzemní vody kategorie A3 a vyšší, analýzy 

podzemních vod spadající do kategorie A1 a A2 byly považovány za sanované a následně byly použity 

pro vyhodnocení upravitelnosti. 

Počet relevantních analýz podzemní vody je uveden v tab. 6-5. 

 

Podzemní vody ve všech útvarech mají lokálně zvýšený obsah dusičnanů a železa nad hranici 

stanovenou pro pitné účely. Podzemní vody v slinitém vývoji turonu a v kvartéru mají horší kvalitu – 

obsahují vyšší obsahy síranů a chloridů než v pískovcích turonu a cenomanu.  

V kolektoru C (Obr. 6-8) převažují kategorie upravitelnosti A1 a A2 s výjimkou okolí Mělníka. Vyšší 

kategorie jsou zpravidla způsobeny zvýšenými koncentracemi Fe a CHSK Mn. CHSK Mn je chemická 

spotřeba kyslíku, která vypovídá o celkovém obsahu organických (oxidovatelných) látek ve vodě. 

Organické látky mohou být antropogenního původu (splaškové a průmyslové odpadní vody, skládky, 

zemědělství), v tomto případě však spíše převládají látky přírodního původu, např. huminové kyseliny 

z mokřadů v údolích Pšovky a Liběchovky. 

Připovrchová zóna (Obr. 6-9) víceméně odpovídá poměrům kolektoru C.  

Znečištění je pouze lokální a je vázáno na skládky a průmysl v okolí Mělníka. 
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Obr. 6-8. Upravitelnost podzemní vody kolektoru C. 
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Obr. 6-9. Upravitelnost podzemní vody připovrchové zóny včetně indikace znečištění. 
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6.2.3. VÝVOJ KVALITY PODZEMNÍ VODY 

V rajonu 4522 se nachází 2 vrty a 5 pramenů s reprezentativními časovými řadami chemického složení 

vody kolektoru C. Odběry byly prováděny dvakrát ročně od roku 1991, ve vrtu 2H-125 od roku 2009. 

Přehled vrtů je uveden v Tab. 6-7 a na Obr. 6-10, grafy koncentrací vybraných prvků na Obr. 6-11. 

 

 

Obr. 6-10. Lokalizace objektů s časovými řadami chemických analýz 

 

Tab. 6-7. Přehled objektů s časovými řadami chemických analýz 

Klíč_GDO X Y Z název vrtu ČHMÚ kolektor hloubka lokalizace 

4048 -736258 -1007750 158.92 SK-5T VP 8215 C 52 Liběchov 

692519 -729665.44 -1008866.64 270.69 2H-125 VP 8228 C 133,5 Vysoká u Mělníka 

715935 -735757 -1007490 165 Boží voda PP 0462 C  Liběchov 

715936 -736271 -1008104 150 U Diferenců PP 0466 C  Liběchov 

718504 -726713 -1008114 225 Ladčin pramen PP 0437 C  Kanina 

664842 -733173 -992615 281 V Tuhanci PP 0469 C  Tuháň (Tuhanec) 

664840 -727073 -994376 268 Mariánský PP 0446 C  Dubá 
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Oba vrty mají stejnou celkovou mineralizaci okolo 0,7 g/l a podobné koncentrace síranů (100 mg/l). 

Rozdílné jsou koncentrace chloridů a dusičnanů. Dusičnany ce vrtu SK-5T nepřesahují 15 mg/l a ve 

vrtu 2H-125 dosahují téměř 50 mg/l. Celková mineralizace pramenů je nižší (0,5 - 0,6 g/l) 

Koncentrace síranů jsou nejvyšší v pramenech v Liběchově (80-100 mg/l) kde kolektor přechází na 

izolátor. V ostatních pramenech jsou koncentrace nižší. Koncentrace dusičnanů jsou v pramenech 

nízké, pouze v Mariánském prameni v Dubé se koncentrace dusičnanů postupně zvyšují z 20 mg/l na 

začátku 90. let na dvojnásobek v roce 2011. Mírně se zde zvyšují i koncentrace síranů ve všech 

pramenech kromě PP0455 a u vrtu VP8215. Koncentrace chloridů a dusičnanú jsou stabilní, krome PP 

0446 (Mariánský pramen) který vykazuje trand zvyšování koncentrací nejen dusičnanů, ale též síranů i 

chloridů. 
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Obr. 6-11. Časové řady s proloženými regresními přímkami koncentrací Cl, NO3 a SO4 a celkové mineralizace 

(TDS). 
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6.2.4.  GEOCHEMICKÝ MODEL – PRŮMĚRNÁ DOBA ZDRŽENÍ PODZEMNÍ 

VODY V HORNINOVÉM PROSTŘEDÍ V RAJONU 4522 

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

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

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

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

výjimkou litologicky homogenních, nebo detailně litologicky charakterizovaných kolektorů však tyto 

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

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

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

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

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

18
O je časem t = 0 

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

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

atmosférickými freony anebo SF6).  

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

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

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

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

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

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

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

18
O, CFC, SF6, 

14
C, atd.). V projektu 

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

staršími údaji. 

Nízká aktivita 
3
H (< 2 TU) indikuje vysoký podíl vody infiltrované před rokem 1950. Vyšší aktivity 

3
H naopak dokazují převahu vody infiltrované po roce 1950 (moderní infiltrace). Poznímka: TU 

znamená tritiovou jednotku: 1 TU odpovídá poměru 1 atomu tritia 
3
H na 10

18
 atomů 

1
H. To odpovídá 

0,118 rozpadu za 1 sekundu v 1 litru vody, to znamená specifickou aktivitu 0,118 Bq/kg (Bq/l). 

V rajonu 4522 byla aktivita tritia měřena na 2 monitorovacích vrtech ČHMÚ, 10 jímaných vrtech, 28 

pramenech a 16 profilech na toku Pšovky a Liběchovky (Obr. 6-12). V povodí Liběchovky se aktivity 

tritia v pramenech pohybují mezi 0,9 a 9,2 TU bez výraznějšího vztahu k poloze v rámci povodí. 

Velký kontrast v aktivitě tritia u blízkých objektů byl zjištěn v okolí jímacího území 500 m západně od 

Nedamova, kde přetok vody z jímacího území dosahoval 8,7 TU, zatímco malá studánka vysekaná ve 

skále v těsném okolí jímacího území měla aktivitou pouhých 2,7 TU. Podobně jako v prameništi v 

Košátkách v rajonu 4521 je zřejmé, že blízké objekty mohou mít zcela odlišné tritiové aktivity a tedy 

obsahují vody s velmi odlišnými dobami zdržení. Tritiové aktivity pod 4 TU byly zjištěny jednak v 

některých pramenech v okolí Nedamova na horní Liběchovce a též naopak při ústí Liběchovky do 

Labe. 

V povodí horní Pšovky (sev. od Kokořína) se aktivity tritia vzorkovaných pramenů pohybují okolo 4-6 

TU. Výjimkou je zachycený pramen Stříbrník, kde je tritiová aktivita jen 2,8 TU. Na dolním toku 

Pšovky jsou aktivity tritia podobné a to jak v prameni Vrutice (6 TU, vzorkováno v období kdy 

pramen přetékal) tak i v jímacích vrtech (okolo 5-6 TU). Výrazně nižší jsou naopak tritiové aktivity na 
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jímacích vrtech v Řepínském dole s výjimkou jeho ústí (1,6-1,9 TU ve vrtech DV6, DV7, S19, S30). 

Všechny jímací vrty v Řepínském dole jímají vody, které jsou velmi vzdálené od pramenů, které tento 

kolektor za přirozeného stavu odvodňovaly. 

 

 

Obr. 6-12. Aktivita tritia v pramenech, tocích a vrtech v HGR 4522 a okolí. 
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Porovnáním s aktivitou tritia z jiných rajonů západní části české křídové pánve je zřejmé že v rajonu 

4522 vykazuje část pramenů nízké aktivity tritia a tedy i značnou střední dobu zdržení (Obr. 6-13). Je 

pravděpodobné, že se jedná o součást rozsáhlejšího proudového systému s převahou vod 

infiltrovaných před rokem 1950. Nízké aktivity tritia (<4 TU) byly zjištěny na následujících objektech 

v rajonu 4522: 

1. Na prameni Stříbrník na toku horní Pšovky v okolí Vojtěchova. Jedná se o minimálně 10 l/s. 

Pramen vyvěrá v nadmořské výšce okolo 245 m. 

2. Na několika pramenech na Horní Liběchovce jižně od Nedamova. Celkový průtok vod s 

nízkou aktivitou tritia není známý. Prameny vyvěrají v nadmořské výšce 250-260 m. 

3. Na některých pramenech na dolní Liběchovce v Liběchově. Jedná se zejména o pramen PP462 

Boží voda s uváděnou vydatností až 46 l/s. Prameny vyvěrají mezi 160-170 m n. m. Tyto 

prameny se ale nachází v jiné pozici než ostatní, mají jiné chemické složení a může se jednat o 

jiný proudový systém. 

4. Na jímaných vrtech v horní části řepínského důlu. Celkové jímané množství v této části důlu 

dosahuje nejméně desítek l/s. Hladina jímané vody se pohybuje mezi 210 a 220 m n. m. 
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Obr. 6-13. Souhrnný histogram aktivity tritia pro všechny zájmové rajony v západní části České křídové pánve s 

výjimkou bazálního křídového kolektoru (rajony 4410-4430, 4521-3, 4530, 4610-4660). 

 

V okolních rajonech se jedná o některé prameny na Skalském potoce a pramen na Bělé v rajonu 4410. 

Celkový průtok vod s nízkou aktivitou tritia lze odhadnout na nejméně 250 l/s. Vydatnost proudového 

systému může být i vyšší, protože je pravděpodobné, že se nepodařilo všechny prameny s nízkou 

aktivitou tritia identifikovat. Otázkou je původ těchto vod. Jedná se o anomálně nízké hodnoty aktivita 

tritia znamenající vyšší dobu zdržení než je v kolektorech v české křídové pánvi obvyklé (s výjimkou 

kolektoru A). Při odhadovaném průtoku systémem 300 l/s a infiltraci před rokem 1950 je pro zadržení 

vody v podzemí počítat s objemem pórů >6x 108 m
3
 vody což při odhadované pórovitosti pískovců 

10-25 % odpovídá >3-6 km
3
 křídových hornin. Objem křídových hornin v dané oblasti je větší, takže 

výše uvedený předpokládaný objem proudového systému je reálně možný. Většina pramenů se 
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nachází nedaleko od rozvodnice s rajonem 4640. Jako nejpravděpodobnější zdroj vod s nízkou 

aktivitou tritia se jeví zasakování vod při hranici s rajonem 4640 a pravděpodobně i v širším okolí 

Bezdězu již v rajonu 4640, kde se hladina podzemní vody nachází v úrovni nad 280 m n. m. V této 

oblasti je hladina podzemní vody poměrně plochá a lze tak snadno vysvětlit nižší aktivitu tritia díky 

pomalému sestupnému proudění vod a proudění na značnou vzdálenost značným objemem hornin. 

Zjištění vod s nízkou tritiovou aktivitou ukazuje, že proudění v kolektoru C v této oblasti může být 

komplikovanější, než se očekávalo. Nelze zde vyloučit ani podtékání orografické rozvodnice z rajonu 

4640 do rajonů 4410 a 4522 a tedy neplatnost rozvodnice mezi rajony pro některé kolektory, nebo 

jejich části. Možné proudění vody z rajonu 4640 do povodí Liběchovky a Pšovky předpokládal již F. 

Hercog na základě relativního nadbytku vody v těchto povodích (Dr. Herčík, ČGS, ústní sdělení). 

Podle 
14

C (viz níže) je zřejmé, že voda tohoto proudového systému nemá měřitelné stáří 

radiouhlíkovou metodou a doba zdržení tak nepřesahuje několik stovek let. Přesněji určit dobu zdržení 

lze pouze pomocí izotopů 
39

Ar. Proudový systém představuje potenciální zdroj kvalitní pitné vody 

neohrožené antropogenní činností v posledních 50 letech. 

 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

0 2 4 6 8 10 12

za
st

o
u

p
en

í

aktivita tritia (TU)

prameny  (n=53)

vrty ČHMU (n=9)

jímané vrty (n=9)

toky (n=19)

 

Obr. 6-14. 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. 6-14). 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 
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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 na karbonáty bohatých kolektorech české křídové pánve jsou známky rozpouštění 

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

ukazuje Obr. 6-15. Mezi oblastí infiltrace a velkými prameny lze očekávat zvýšení propustnosti 

puklinové sítě rozpouštěním karbonátového tmelu, a následné vytváření preferovaných cest proudění s 

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

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

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

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

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

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

podmínky, obsahuje dusičnany a ve většině případů vykazuje převažující vodu infiltrovanou 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. 6-15. Idealizovaný model puklinového kolektoru s „otevřenou puklinovou pórovitostí“. 
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V oblasti byla koncentrace freonů 11, 12, 113 a SF6 stanovena na objektech R04 (pramen Hlučov na 

Pšovce pod Vojtěchovem), R05 (pramen Sv. Vojtěcha v Medonosech na střední Liběchovce), R06 

(Mariánský pramen v Dubé na Horní Liběchovce) a R34 (pramen Mělnická Vrutice na dolní Pšovce; 

Tab. 6-8). Vody pramene R34 jsou z větší části jímány okolními vrty pro vodovodní zásobování. Ve 

všech případech se jedná o podzemní vody z kolektoru jizerského souvrství. Zatímco objekty R04 až 

R06 vyvěrají z kvádrových pískovců, objekt R34 drénuje jemnozrnné pískovce s často vysokým 

podílem vápnité složky. Ve zvodních kvádrových pískovců v české křídové pánvi se střední doba 

zdržení pohybuje obvykle v řádu vyšších desítek až přes 100 let (objekty R04, R05, R06, Tab. 6-9; a 

mimo HGR 4522: R14, R15, R28, R31, R32; Bruthans a kol. 2015). Ve vápnitých pískovcích v 

povodích Košáteckého potoka, Pšovky, Liběchovky a Obrtky byly zjištěny střední doby zdržení 

prvních až vyšších desítek let (objekt R34; a mimo HGR 4522: R01-R03; R30, R33, 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. 6-8. 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) 

R04 1 ± 0,1 2 ± 0,2 0,13 ± 0,05 0,8 ± 0,1 

R05 1,5 ± 0,1 2,5 ± 0,3 0,19 ± 0,05 1,4 ± 0,2 

R06 1,1 ± 0,1 2,4 ± 0,3 0,09 ± 0,05 0,3 ± 0,1 

R34 3,1 ± 0,2 3,9 ± 0,4 0,26 ± 0,05 2 ± 0,3 

 

Tab. 6-9. Rozsah středních dob zdržení (roky) za předpokladu exponenciálního modelu podle 4 různých 

stopovačů  

vzorek Freon 11 Freon 12 Freon 113 SF6 

R04 83-108 90-115 140-185 63-80 

R05 62-83 55-65 80-110 28-42 

R06 68-83 80-100 170-200 150-200 

R34 32-42 <15 58-80 14-26 

 

V oblasti byly odebrány čtyři vzorky na radiouhlíkovou aktivitu. Cílem bylo ověřit, zda prameny 

hlubokého proudového systému s nízkou tritiovou aktivitou (C6, C13, C14 a C24) mají i měřitelné 

radiouhlíkové stáří či nikoli. Naměřené radiouhlíkové aktivity na pramenech C6-C24 se pohybovaly 

mezi 47-79 PMC (% moderního uhlíku), což odpovídá počáteční aktivitě. Jedná se tedy o vodu sice s 

příměsí vody infiltrované před rokem 1950 ale bez složek s výrazně vyšší dobou zdržení než několik 

stovek let (Tab. 6-10). V případě pramene C24 Osinalice nelze vyloučit snížení aktivity průnikem 

hlubinného CO2 jak naznačuje i hodnota δ
13

C -11,1 ‰ PDB. 

 

Tab. 6-10. 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) 

C6 Boží voda 1708 -13,0 64% 1,4% 52% T moderní 

C13 Stříbrník 1715 -13,2 69% 1,3% 53% T moderní 

C14 Nad Nedamovem 1716 -14,2 79% 1,5% 57% T moderní 

C24 Osinalice 1731 -11,1 47% 0,9% 44% - moderní 
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Střední doby zdržení ve zvodni kvádrových pískovců se pohybují v řádu vyšších desítek až přes 100 

let. V oblasti horní Pšovky a Liběchovky se v kvádrových pískovcích vyskytují prameny s nízkou 

tritiovou aktivitou a s dobou zdržení v řádu vyšších desítek až prvních stovek let. Ve vápnitých 

pískovcích byly zjištěny střední doby zdržení prvních až vyšších desítek let. Vyhlazený průběh hodnot 

δ
18

O a δ
2
H v pramenech v čase ukázal, že zastoupení vody s dobou zdržení pod 5 let na vodě pramenů 

je velmi nízké. Podobně i povrchové vodní toky mají vyrovnané hodnoty δ
18

O a δ
2
H v čase a 

zastoupení vody z přímých srážek nepřesahuje v tocích 10% (Buzek et al. 2015). 
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7. ODBĚRY PODZEMNÍCH VOD A VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD 

 

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

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

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. 

 

Tab. 7-1. Přehled lokalizovaných odběrných objektů  

  Odběr* 
Charakter 

odběru 

Počet vrtů 

(další 

objekt) 

Velikost 

odběru 

(m3/rok) 

Poznámka** 

330100 Vak Kladno Řepínský důl POD   10 441 806 1989-2012 

330101 Vak Kladno - Stříbrník POD   392 803 1989-2012 

330102 Vak Kladno - Malý Hubenov HV1 POD 1 5 300 1989-2008 

330103 Vak Kladno - Planý důl-Vojtěchov POD   8 060 2001-2012 

330104 Vak Kladno - Řepínský důl POD   38 600 1989-2001 

330110 Vak Kladno - Liběchovka HV19, HV22 POD 2 1 206 122 1989-2012 

330111 Vak Kladno - Lhotka POD   12 588 2002-2012 

330114 
Vak Kladno - Liběchov vrt HV2, Malý Hubenov 

(Želíz 
POD 2 59 008 2009-2012 

330447 SčVK Pavličky-prameniště POD 1 42 202 1989-2012 

330448 SčVK Pavličky-HV25 POD 1 5 971 1989-2012 

330450 SčVK Pavličky-HV13 POD 1 716 119 1989-2012 

330453 SčVK Ždírec-Bořejov POD   5 465 1989-2012 

330454 SčVK Pavlíčky - HV 25a POD 1 3 424 2002-2010 

330455 Vak Pavličky - pramen POD 1 34 099 
1989-2010 

(2008) 

330483 SčVK Vrchovany-vrt HT 4 a zářezy POD 1 (2) 15 525 1989-2012 

332340 Rekreační středisko Dubová hora POD   10 900 2007-2010 

332370 Obec Liběchov - Boží Voda POD   123 200 1995-2012 

332800 Mefrit Mělník POD   2 784 1989-2012 

333680 Dub Nedamov-HV 15 POD 1 5 865 2003-2012 

  Celkem odběry 2012     13 037 518   

Poznámky: * číslo VHB (viz obr. 7-1), ** evidence od-do (poslední odběr) 

 

V hodnoceném rajonu byla provedena aktualizace všech jímacích objektů zdrojů podzemních vod s 

odběrem vyšším než 6 000 m
3
/rok. Současně byla doplněna dokumentace k jímacím objektům, kde 

tato dokumentace nebyla k dispozici. Pro revizi byla využita data Výzkumného ústavu 

vodohospodářského T.G. Masaryka v.v.i., který je tvůrcem a správcem databáze odběrů podzemních 
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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. 7-1 a jejich přehledná 

lokalizace je zobrazena na Obr. 7-1. 

 

 

Obr. 7-1. Přehledná lokalizace odběrných objektů 

 

Informace o nově schválených odběrech v Řepíně stanovisko EIA 2015 

Povolená množství ze stanoviska:  

 jímací území Řepínského dolu, Zahájí a Mělnické Vrutici pro skupinový vodovod K-S-K-M 

pro obec: Velký Borek, Hostín, Střemy, Řepín, Mělnické Vtelno, Chorušice Malý Újezd 

 v k.ú.: Mělnická Vrutice, Hostín u Mělníka, Jenichov, Řepín, Vysoká Libeň, Zahájí u 

Chorušic, Jelenice u Mělníka. 

Záměrem je prodloužení čerpání podzemní vody ze stávajících vrtů pro potřeby zajištění zásobování 

pitné vody především oblastí severně a západně od Prahy. V současné době je k zajištění pitné vody 

využíváno 40 ks jímacích vrtů a 3 ks vrtů pozorovacích. Tento stav zůstane nezměněn. Dojde ke 
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snížení odběru vody z 16 300 000 m
3
/rok na 11 700 000 m

3
/rok. Původní rozhodnutí o povolení 

odběru podzemní vody bylo vydáno 10. 07. 1986.  

Počet stávajících jímacích vrtů   40 ks (počet zůstane nezměněn) 

Počet stávajících pozorovacích vrtů  3 ks (počet zůstane nezměněn) 

Objem v současnosti čerpané vody   16 300 000 m
3
/rok 

Objem plánovaného čerpání vody              11 700 000 m
3
/rok 

Stávající maximální odběr vody              600 l/s 

Plánovaný maximální odběr vody   525 l/s 

Plánovaný průměrný odběr vody  370 l/s 

 

Doalší podrobnosti o jímacích území Mělnická Vrutice a Řepínský důl jsou uvedeny v kapitole 9  

Střety zájmů. 

 

VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD 

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

Tab. 7-2 a jejich přehledná lokalizace je zobrazena na Obr. 7-2. 

 

Tab. 7-2. Přehled lokalizovaných vypouštění odpadních vod  

  Vypouštění* Charakter vypouštění Současná velikost vypouštění (m3/rok) Poznámka 

330102 Vak Nebužely - ČOV POV 18 000 1995-2012 

330435 SčVK Dubá ČOV POV 122 190 1995-2012 

  Celkem vypouštění 2012   140 190   

 

 

Obr. 7-2. Přehledná situace lokalizovaných vypouštění odpadních vod 
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8. MODELOVÉ VÝPOČTY ZÁSOB PODZEMNÍCH VOD 

8.1. Koncepční hydrogeologický model  

Koncepční hydrogeologický model byl pro HGR 4522 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.  

SESTAVENÍ UPŘESNĚNÝCH MAP GEOMETRIE KOLEKTORŮ A IZOLÁTORŮ 

Proběhlo sestavení map geometrie kolektorů a izolátorů, hydraulických, fyzikálních a ostatních 

parametrů kolektorů a hydrochemických vlastností podzemní vody. Digitální aktualizované mapy 

geometrie kolektorů a seznamy vrtů použitých na jejich konstrukci se nacházejí v datovém skladu 

ČGS a sloužily pro zpracování jednotlivých hydraulických modelů. 

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. hydraulické vodivosti, pórozity, 

rychlosti proudění podzemní vody a mocnosti zvodnění. Tyto mapy byly využity jako podklad pro 

plnění 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. 

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 byl 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. 

Prostory dotace a odvodnění kolektoru C v HGR 4522 byly popsány jako neuzavřený oběh 

následovně: 

 Dotace – z infiltrace v celé ploše HGR 4522. 

 Proudění podzemní vody – do drenážních bází – převažuje směr od severovýchodu k 

jihozápadu, ve východní části HGR 4522 při hranici s HGR 4521 podzemní voda přitéká z 

HGR 4521. Severní část HGR 4521 zde tvoří infiltrační oblast j.ú. Řepínskému dolu v HGR 

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

z HGR 4522 do HGR 4521. 

 Odvodnění – k drenáži podzemní vody dochází v dolní části Pšovky. I přes vysoké odběry v 

j.ú. Řepínský důl cca v km 3 – 9 zde byla metodou PPP zjištěna drenáž podzemní vody o 

velikosti 130 – 190 l/s. Dále dochází k významné drenáži podzemní vody na Liběchovce a to 

přibližně na km 1-3 (100 – 180 l/s) a na km 17 – 22 (150 – 200 l/s) nebo tokem Labe přes 

kvartérní štěrkopísky, které je přímými metodami nekvantifikovatelné. 
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Tato koncepce byla testována hydraulickým modelem. 

Následující Obr. 8-1 a Obr. 8-2 jsou syntézou vytvořenou na základě strukturních a 

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

kolísání hladiny podzemní vody a představují základní výsledky analýzy oběhu podzemní vody 

v rajonu.  

 

Obr. 8-1. Linie hydrogeologických řezů 

 

 

Obr. 8-2. Hydrogeologický koncepční model vztahu rajonu 4522 
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HGR 4522 je součástí hydraulického modelu (Tab. 8-1), který dále zahrnuje HGR 4521, 4523 a 

částečně 4720. V hydraulickém modelu byl HGR 4522 reprezentován první modelovou vrstvou. 

 

Tab. 8-1. 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. 
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8.2. Hydrologický model 

8.2.1. DOTACE PODZEMNÍCH VOD 

POPIS SADY POVODÍ A DOSTUPNÝCH DAT 

Pro výpočet odtoku z HGR 4522 bylo využito dlouhodobé pozorování vodoměrné stanice ČHMÚ 

Želízy na Liběchovce (2045), jejíž povodí pokrývá severní část rajonu. 

Poloha povodí v HGR je znázorněna na Obr. 8-3, základní charakteristiky a informace o dostupných 

datech obsahuje Tab. 8-2. 

 

Tab. 8-2. 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. 

 

 

Obr. 8-3. Lokalizace zájmové oblasti s polohou relevantních vodoměrných stanic ČHMÚ. 

ID  DBC ANALOG 
P 

(mm) 

Qa 

(m3/s) 

NV 

(m n. m.) 

A 

(km2) 

IA 

(km2) 
KALIB SEP 

4522p2045 

povodí 

Liběchovka 

(Želízy) 

2045  595.49 0.438 308.53 149.65 146.33 
1979- 

2010 
x 

HGR HGR - TRANS 583.75 - 289.08 335.19 335.19 NE  



 

80 

 

 

V rámci projektu Rebilance byla zřízena následující pozorování: 

 B-6 (4522) Liběchovka (Rozprechtice) 

Na základě hydrogeologického posouzení HGR 4522 byla zřízena vodoměrná stanice na horním toku 

Liběchovky, která umožnila zpřesnit plošné rozdělení odtokových poměrů v rámci povodí, protože 

stávající stanice ČHMÚ 2045 monitoruje Liběchovku nedaleko jejího ústí do Labe (Želízy), poskytuje 

tedy souhrnné údaje za celé povodí. 

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. Obr. 8-4 poskytuje informace o souhrnném užívání vod v dílčích 

povodích. Míru ovlivnění vyjádřenou v procentech celkového odtoku obsahuje Tab. 8-3. 

 

 

Obr. 8-4. Souhrnné užívání vod v dílčích povodích. 

POD – podzemní odběr, VYP – vypouštění 

 

Tab. 8-3. Míra ovlivnění průtoků ve vodoměrných stanicích v % celkového odtoku pro jednotlivá období. 

  
% (1981-

2010) 

% (2001-

2010) 

tis. m3/měsíc 

(1981-2010) 

tis. m3/měsíc 

(2001-2010) 

mm/rok 

(1981-2010) 

mm/rok 

(2001-2010) 

POD HGR NaN NaN 543.68 478.29 19.46 17.12 

POD 
povodí Liběchovka 

(Želízy) 
18.66 23.39 73.47 63.19 5.89 5.07 

VYP 
povodí 

Liběchovka (Želízy) 
1.98 4.03 7.90 10.49 0.63 0.84 

POV – povrchový odběr, POD – podzemní odběr, VYP – vypouštění, NaN – žádné evidované užívání 

 

 

POSTUP A VÝSLEDKY STANOVENÍ PODZEMNÍHO ODTOKU A DOTACE PODZEMNÍCH VOD 

V případě hydrogeologických rajonů s menším počtem pozorovaných dat, což je případ HGR 4522 

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 rajon. 

Výsledky pro HGR dle této metodiky jsou dále označovány HGR_TRANS. 

Výsledky ve formě datových řad měsíčních průměrů veličin hydrologické bilance, včetně 

základního odtoku a dotace zásob podzemní vody jsou předány odběrateli v elektronické formě spolu 

s výsledky pro dílčí povodí. 

Hodnota koeficientu Nash-Sutcliffe pro vyjádření shody průtoku simulovaného modelem BILAN 

a měřeného průtoku je pro povodí Liběchovka (Želízy) 0,06. 

V následujících grafech (Obr. 8-5 až Obr. 8-11) 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. 8-5. Pozorovaný a modelovaný odtok [mm/měsíc]. 
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Obr. 8-6. Základní odtok [mm/měsíc]. 

 

 

Obr. 8-7. Modelovaná dotace podzemních vod [mm/měsíc]] 
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Obr. 8-8. Pravděpodobnostní pole – základní odtok [mm/měsíc]. Plné plochy odpovídají období 1981-2010, čáry 

období 2001-2010 

 

 

Obr. 8-9. Pravděpodobnostní pole – dotace podzemní vody. Plné plochy odpovídají období 1981-2010, čáry 

období 2001-2010. 
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Obr. 8-10. Čára překročení měsíčního základního odtoku [mm/měsíc]. 

 

 

Obr. 8-11. Čára překročení měsíční dotace podzemní vody [mm/měsíc]. 
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VYČLENĚNÍ ZÁKLADNÍHO ODTOKU NA ZÁKLADĚ REŽIMU HLADIN PODZEMNÍCH VOD – 

METODA KLINER-KNĚŽEK 

 

Tab. 8-4. Korelace povrchového odtoku a hladin podzemní vody v pozorovacích vrtech 

Číslo mezipovodí ID (klíč GDO vrtů) ČHMÚ Korelační koeficient 

4522p2045 4048 VP8215 -0.0812 

4522p2045 692521 VP8226 0.0138 

4522p2045 692519 VP8228 0.134 

4522p2045 695680 VP1732 0.428 

4522p2045 715885 VP8202 0.651 

 

Tab. 8-5. Poměr základního odtoku k celkovému (BFI) dle různých metod 

Metoda 4522p2045 4232p4520 

BILAN 0.7223845 0.8613258 

MINIMA 0.6560012  

Kliner-Kněžek 0.6057584 0.760175 

 

 

Obr. 8-12. Vyčlenění základního odtoku na základě odtoku z povodí 4222p1050 a hladin podzemních vod ve vrtu 

ID 715885 

 

Pro HGR 4522 se nenašel dostatečně reprezentativní vrt, který by dával uspokojivé výsledky. Na obr. 

8-12 je uveden vrt s nejvyšší shodou. Je patrné, že zatímco model BILAN dává rozkolísané výsledky, 

metoda Kliner-Kněžek se v první části tváří jako klouzavý průměr metody klouzavých minim. Díky 

tomu můžou být průměrné hodnoty základního odtoku podobné. 

 

SOUHRNNÉ CHARAKTERISTIKY HYDROLOGICKÉ BILANCE 

Podle hydrologického modelování na území HGR 4522 činí za období 1981 až 2010 specifická 

dotace podzemních vod 2,24 l/s/km
2
, celková dotace je pak 70,82 mm/rok. 

Souhrnné charakteristiky hydrologické bilance za jednotlivá modelovaná povodí a celý 

hydrogeologický rajon jsou uvedeny v Tab. 8-6 a tab. 8-7. 
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Území rajonu se skládá téměř přesně z poloviny z povodí Liběchovky a z druhé poloviny povodí 

Pšovky, pro kterou zpracovatel neměl k dispozici průtoková data. Na základě plošného zastoupení a 

totožnému meteorologickému charakteru obou povodí na území rajonu lze předpokládat, že na 

celkové dotaci podzemních vod HGR 4522 se obě povodí podílejí stejnou měrou. 

Na nově zřízené vodoměrné stanici Liběchovka (Rozprechtice) byla stanovena dotace podzemních 

vod 4,7 l/s/km
2
. V severní části HGR 4522 byly očekávány vyšší hodnoty základního odtoku vlivem 

vyšší nadmořské výšky, vyššího úhrnu srážek, a také významné drenážní funkce toku 

Liběchovky (významná drenážní oblast křídových podzemních vod), než průměrné hodnoty za 

celou plochu rajonu. Provedená měření a výpočty tento předpoklad potvrdily. 

 

Tab. 8-6. Shrnutí hydrologické bilance (1981–2010) 

 P (mm) R (mm) RM (mm) P – R (mm) ET (mm) RC (mm) RC (l/s/km2) 

povodí Liběchovka (Želízy) 595.46 91.29 115.8 504.17 476.33 84.66 2.68 

HGR 4522 583.73 NA 97.07 486.66 483.29 70.82 2.24 

P – měsíční srážkový úhrn, R – měsíční odtoková výška (pozorovaná), RM – měsíční odtoková výška (modelovaná), 

ET – evapotranspirace, RC – dotace zásob podzemní vody, NA – chybí data 

 

Tab. 8-7. Shrnutí hydrologické bilance (2001–2010) 

 P (mm) R (mm) RM (mm) P – R (mm) ET (mm) RC (mm) RC (l/s/km2) 

povodí Liběchovka (Želízy) 614.09 69.14 114.25 544.95 482.3 88.21 2.8 

HGR 4522 605.63 NA 98.2 507.43 489.26 76.17 2.41 

 

POSOUZENÍ VÝVOJE PRŮMĚRNÝCH VELIČIN HYDROLOGICKÉ BILANCE 

V Obr. 8-13 až Obr. 8-18 jsou znázorněny průběhy ročních řad základních veličin hydrologické 

bilance za období 1961–2010 v jednotlivých dílčích povodích a částech HGR 4522. Silnou čárou je 

vyznačen průměr vyhlazený lokální regresí (každý bod je stanoven na základě váženého lineárního 

modelu, váhy jsou kubickou funkcí převrácené hodnoty vzdálenosti), šedivý pás odpovídá 95% 

intervalu spolehlivosti odhadu průměru. 

 

 

Obr. 8-13. Vývoj průměrných ročních srážek. 
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Obr. 8-14 Vývoj průměrné roční teploty. 

 

 

Obr. 8-15. Vývoj aktuální evapotranspirace (odhad z modelu BILAN). 

 

 

Obr. 8-16. Vývoj průměrného ročního odtoku (odhad z modelu BILAN). 
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Obr. 8-17. Vývoj průměrné roční dotace zásob podzemní vody (odhad z modelu BILAN). 

 

 

Obr. 8-18 Vývoj průměrného ročního základního odtoku (odhad z modelu BILAN). 

 

V tabulkách Tab. 8-8 až Tab. 8-11 jsou uvedeny průměry srážek, teploty vzduchu, odtoku, aktuální 

evapotranspirace, dotace zásob podzemních vod a základního odtoku za období 1981-2010, porovnané 

s průměry za období 2001-2010 a 1961-1980 pomoci poměrů hodnot. Vývoj srážek a teploty je zveden 

i v kapitole Hydrologie. 

 

Tab. 8-8 Vývoj odtoku (odhad z modelu BILAN). 

Období 1961–1980 1981–2010 2001–2010 

(mm) (mm) poměr (–) (mm) poměr (–) 

HGR 4522 91.9 97.07 1.06 98.20 1.01 

povodí Liběchovka (Želízy) 103.7 115.80 1.12 114.25 0.99 

 

Tab. 8-9 Vývoj aktuální evapotranspirace (odhad z modelu BILAN). 

Období 1961–1980 1981–2010 2001–2010 

(mm) (mm) poměr (–) (mm) poměr (–) 

HGR 4522 468.92 483.29 1.03 489.26 1.01 

povodí Liběchovka (Želízy) 458.21 476.33 1.04 482.30 1.01 
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Tab. 8-10. Vývoj dotace zásob podzemní vody (odhad z modelu BILAN). 

Období 1961–1980 1981–2010 2001–2010 

(mm) (mm) poměr (–) (mm) poměr (–) 

HGR 4522 68.3 70.82 1.04 76.17 1.08 

povodí Liběchovka (Želízy) 78.4 84.66 1.08 88.21 1.04 

 

Tab. 8-11. Vývoj základního odtoku (odhad z modelu BILAN). 

Období 1961–1980 1981–2010 2001–2010 

(mm) (mm) poměr (–) (mm) poměr (–) 

HGR 4522 66.64 69.53 1.04 68.00 0.98 

povodí Liběchovka (Želízy) 76.20 83.56 1.10 80.58 0.96 

 

8.2.2. 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. 8-19. Pro srážky předpokládají klimatické modely 

pokles v letních měsících (dle časového horizontu 5-25 %), po zbytek roku spíše růst. Teplota roste 

pro všechny tři časové horizonty po celý rok, v průměru cca o 1,5, 2,2 a 3,5 °C. 

Dopady uvedených změn meteorologických veličin na základní odtok, dotaci podzemních vod a 

celkový odtok ukazuje Obr. 8-20. Z hlediska možných využití podzemních vod je podstatné, že 

zejména v časově vzdálenějších časových úrovních se základní odtok od května až do listopadu 

zmenšuje. 

 

 

Obr. 8-19. Měsíční změny srážek (poměr) a teploty (rozdíl) dle RCM simulací pro jednotlivé měsíce. Krabicové 

grafy indikují 5%, 25%, 50%, 75% a 95% kvantil rozdělení měsíčních změn v souboru klimatických modelů. 
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Obr. 8-20. Měsíční změny základního odtoku [-], dotace zásob podzemní vody [mm] a odtoku dle RCM simulací 

pro jednotlivé měsíce. Krabicové grafy indikují 5%, 25%, 50%, 75% a 95% kvantil rozdělení měsíčních změn v 

souboru klimatických modelů.  

 

ZHODNOCENÍ MONITORINGU A NÁVRH ÚPRAVY POZOROVACÍ SÍTĚ. 

Severní část posuzovaného HGR 4522 je dostatečně monitorována stanicí ČHMÚ. Problematika 

povodí Pšovky s velkým využitím podzemních vod a problémy s vysycháním toku byla a zřejmě i 

bude předmětem samostatných studií i pozorování, která se vymykají standardnímu zpracování v rámci 

projektu. 
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8.3. Hydraulický model proudění podzemní vody 

Hydraulický model proudění podzemní vody pro oblast HGR 4522 je zpracován jako součást 

regionálního modelu „Křída pravostranných přítoků Labe“, do kterého byly zahrnuty HGR 4521 – 

Křída Košáteckého potoka a HGR 4523 – Křída Obrtky a Úštěckého potoka. 

 

 

Obr. 8-21. Situace HGR 4522 Křída Liběchovky a Pšovky a modelového regionu R12a Pravostranné přítoky Labe 

 

8.3.1.  OKRAJOVÉ PODMÍNKY A VSTUPNÍ DATA  

Rozsah modelového území je vykreslen v obr. 8-21. Rozsah regionálního modelového území pro HGR 

4521, 4522 a 4523 tvoří bilančně uzavřenou strukturu, hranice jsou vedeny po rozvodnicích (s 

výjimkou HGR 4523 a severní části vnitřní hranice v regionu mezi HGR 4522 a 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 
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přibližně ploše výskytu jizerského souvrství. Bází modelové vrstvy je převážně báze jizerského 

souvrství. 

 

 

Obr. 8-22. Schéma vertikální diskretizace modelu (ideový řez SV-JZ) 

 

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 

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 

10-10 m/s až 10-9 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/km2, celková 

infiltrace zadaná do modelu regionu je 2,394 m3/s. 

Pro hydrogeologický rajon 4522 je modelová infiltrace zadána na celkové úrovni 937 l/s, což 

představuje specifický odtok ve výši cca 2,8 l/s/km2, mírně vyšší infiltrace je zadána pro povodí 

Liběchovky (464 l/s, cca 2,95 l/s/km2) než pro povodí Pšovky (435 l/s, cca 2,75 l/s/km2). 

HYDRAULICKÉ PARAMETRY 

Hydraulické odporové a kapacitní parametry horninového prostředí byly 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. 8-23. Koeficienty hydraulické vodivosti 
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se pohybují v řádech 10-7 až 10-1 m/s. Extrémně vysoké hydraulické vodivosti jsou zadány jak podél 

hlavních toků Pšovky a Liběchovky, tak v bočních důlech, které jsou převážně suché. Podzemní voda 

pásmy vysokých propustností potoky a důly podtéká (především koryto Pšovky, u které v úseku 

Vojtěchov – Lhotka nedochází k drenáži podzemní vody do toku), a je soustředěně drénována až v 

dolních úsecích toků (u Pšovky v úseku Hleďsebe – Skuhrov). Nižší hydraulické vodivosti jsou v 

oblasti rozvodnic a v horních částech povodí. 

Modelové hodnoty volné storativity byly při transientní simulaci stanoveny na 1,5 až 20 %. 
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Obr. 8-23 Modelová distribuce horizontální hydraulické vodivosti 
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8.3.2.  MODELOVÉ PRŮBĚHY HLADIN A SMĚRY PROUDĚNÍ PODZEMNÍ VODY 

Koncepce stacionárních simulací je založena na předpokladu, že simulovány jsou ustálené úrovně 

hladiny podzemní vody při průměrné infiltraci, při odpovídajících průměrných odběrech a při obvyklé 

drenáži podzemní vody do říční sítě. Stacionární model byl realizován ve dvou základních variantách: 

 varianta neovlivněného proudění bez odběrů podzemní vody, 

 varianta při odběrech podzemní vody na úrovni roků 2009 a 2010. 

Kromě základních modelových simulací byla provedena řada účelových modelových stacionárních 

simulací směřujících k analýze samotného matematického modelu (analýzy senzitivity parametrů 

modelu) a k analýze režimu proudění podzemní vody v zájmové lokalitě a jeho ovlivnění odběry 

(simulace alternativ vodohospodářského využití struktury). 

Základní varianta transientního modelu byla zpracována v měsíčním časovém kroku pro období 

hydrologických let 2001 - 2010. 

 

SIMULACE PROUDĚNÍ PODZEMNÍ VODY – REŽIM NEOVLIVNĚNÝ ODBĚRY  

Izolinie hladiny podzemní vody pro variantu bez odběrů jsou zobrazeny v Obr. 8-24. Na ploše 

hydrogeologického rajonu 4522 infiltruje 937,8 l/s vody, hlavní drenážní bází jsou toky Pšovky a 

Liběchovky, menší množství podzemní vody se drénuje do toku Labe (zprostředkovaně přes kvartérní 

sedimenty) v jihozápadní části rajonu. Modelová bilance podzemní vody je uvedena v Tab. 8-12. 

 

Tab. 8-12. Modelová bilance podzemní vody - varianta bez odběrů 

 přítok do modelu (l/s) odtok z modelu (l/s) 

infiltrace 937 - 

povrchové toky - 966.3 

přetoky z HGR 4521 130.9 85.7 

přetoky  HGR 4523 37.1 53 

odběr podzemní vody - - 

suma 1105 1105 

 

V povodí Pšovky (východní část HGR 4522) převládá směr proudění podzemní vody od severu k 

jihozápadu a od východu k západu, v povodí Liběchovky (západní část HGR 4522) je dominantní 

směr proudění podzemní vody od severu k jihu. K přetokům podzemní vody mimo území HGR 4522 

dochází především podél hranice s HGR 4521, 131 l/s podzemní vody přitéká a 86 l/s z HGR 4522 

odtéká. V severním úseku hranice (až po Vysokou Libeň) dochází především k přítoku podzemní vody 

z HGR 4521 (téměř 100 l/s). K odtokům podzemní vody do HGR 4521 dochází v menší míře podél 

jižní hranice HGR a především v krátkém, jihozápadním úseku hranice rajonu. Méně významné a více 

vyrovnané je proudění podzemní vody mezi HGR 4522 a HGR 4523, 37 l/s podzemní vody přitéká a 

53 l/s z HGR 4522 odtéká (ale s ohledem na přetoky podzemní vody z horní části povodí Obrtky do 

povodí Liběchovky je v této oblasti upravena hranice mezi oběma HGR 4522, která velikost přítoku z 

HGR 4523 omezuje). 
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Obr. 8-24 Modelová hladina podzemní vody, ideová varianta neovlivněného stavu 
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Obr. 8-25 Modelová hladina podzemní vody při aktuálních odběrech 
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Obr. 8-26 Modelová hladina podzemní vody při odběrech - – varianta blízká perspektiva rozšířená o 45 l/s 
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Bilance pro povodí Pšovky a Liběchovky, které tvoří 94% území HGR 4522 je uvedena v Tab. 8-13. 

 

Tab. 8-13. Modelová bilance podzemní vody pro povodí Pšovky a Liběchovky - varianta bez odběrů 

povodí plocha infiltrace srážek drenáž do toku - x 

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

Pšovka 158 435 2.75 421 2.66 

Liběchovka  157 463.8 2.95 441.6 2.81 

x - včetně všech přítoků 

 

SIMULACE SOUČASNÉHO REŽIMU PROUDĚNÍ PODZEMNÍ VODY  

Odběry podzemní vody, které jsou realizovány v prostoru HGR 4522, významně ovlivňují proudění 

podzemní vody v rajonu. Celkem bylo v hydrogeologickém rajonu odebíráno 432 l/s (průměr za 

roky 2009 až 2010), největším odběrem v rajonu je odběr VaK Kladno Řepínský důl o velikosti cca 

350 l/s, další významné a velké odběry jsou situovány v povodí dolní Liběchovky (VaK Kladno, 45 l/s) a 

v povodí Zakšínského potoka (SčVK Pavličky, 29 l/s). Odběry zadané do stacionární simulace jsou 

uvedeny v Tab. 8-14 (bez odběru VaK Kladno Stříbrník, který využívá přirozený přetok z prameniště). 

 

Tab. 8-14. Odběry podzemní vody (l/s) – zadané do stacionární simulace - průměr za 2009-2010 

název odběru VHB prům. 2009 - 2010 max. 2008-2012 (BP) 

VaK Kladno Řepínský důl 330100 350.3 370.0 

VaK Kladno - Zahájí 330105 0.2 0.2 

Mefrit Mělník 332800 0.2 0.4 

VaK Kladno - Lhotka 330111 0.4 0.5 

VaK Kladno - Liběchov (HV2), Malý Hubenov (Želízy) 330114 7.8 9.0 

Obec Liběchov - Boží Voda 332370 4.3 4.4 

VaK Kladno - Liběchovka HV19, HV22 330110 36.4 51.0 

VaK Kladno - Planý důl-Vojtěchov 330103 4.0 10.8 

SčVK Pavličky-HV13 330450 27.9 29.0 

SčVK Pavličky-HV25 330448 1.0 1.2 

SčVK Pavličky-prameniště 330447 0.7 1.3 

SčVK Vrchovany-vrt HT 4 a zářezy 330483 0.5 0.6 

Rekreační středisko Dubová hora 332340 0.4 0.4 

TJ Slavoj Dubá 331590  0.2 

 

Tab. 8-15. Modelová bilance podzemní vody - varianta odběrů na úrovni roků 2009 - 2010 

 přítok do modelu (l/s) odtok z modelu (l/s) 

infiltrace 937 - 

povrchové toky - 578,2 

přetoky z HGR 4521 168,7 82,6 

přetoky  HGR 4523 38,5 52 

odběr podzemní vody - 431,3 

suma 1144,2 1144,1 

 

K přetokům podzemní vody mimo území HGR 4522 dochází především podél hranice s HGR 

4521, 169 l/s podzemní vody přitéká a 83 l/s z HGR 4522 odtéká. Méně významné a více 



 

100 

 

 

vyrovnané je proudění podzemní vody mezi HGR 4522 a HGR 4523, 39 l/s podzemní vody přitéká a 

52 l/s z HGR 4522 odtéká. Bilance pro povodí Pšovky a Liběchovky je uvedena v Tab. 8-16. 

 

Tab. 8-16 Modelová bilance podzemní vody pro povodí Pšovky a Liběchovky - 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 

Pšovka 158 435 2.75 109.3 352.7 2.92 

Liběchovka 157 463.8 2.95 366.7 78.6 2.84 

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, 

• velikost odběrů podzemní vody. 

Vývoj největších odběrů podzemní vody v rajonu 4522 v simulovaném období (rozšířeném do roku 

2012) je dokumentován na Obr. 8-27. Mírný nárůst velikosti odběru byl registrován u odběrů na dolní 

Liběchovce, velikost odběru v Pavličkách byla ustálená a největší odběr v rajonu poklesl v průběhu 

simulovaného období o téměř 100 l/s (z 450 l/s v letech 2003 až 2004 na 350 l/s v letech 2009 a 

2010). 

 

 

Obr. 8-27. Vývoj ročních odběrů v období hydrologických let 2001-2012 

 

Pro porovnání režimu a kalibraci kapacitních parametrů modelu byly v rajonu 4522 k dispozici 4 vrty 

ČHMÚ s režimním měřením hladin a měření průtoků vody v Liběchovce. Modelové hladiny s ohledem 
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na zvolenou časovou periodu nepostihují změny v hladinách podzemní vody v období kratším než 

jeden měsíc. 

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 z větší části hladinu v kvartérních sedimentech. 

Pravděpodobně proto jsou měřené poklesy hladin (prázdnění) i vzestupy hladin rychlejší než modelové 

(při volné storativitě 7%, Obr. 8-28). 

 

 

Obr. 8-28. Porovnání měřené a modelové hladiny podzemní vody (transientní simulace) ve vrtu Pš-S-13 Jelenice 

 

Vývoj měřených a modelových hladin ve střední části povodí Liběchovky (vrt HJ28_T-Chudolazy) je 

zobrazen na Obr. 8-29. Měřené hladiny jsou pravděpodobně více ovlivněny blízkostí toku Liběchovky a 

na infiltraci srážek reagují pomaleji, absolutní velikost měřeného a modelového rozkyvu je však 

srovnatelná. Simulace nepostihuje naprosto extrémní vývoj hladiny na konci hydrologického roku 

2010. 

Velmi dobrá shoda výsledných modelových a měřených hladin, jak v absolutním rozkyvu hladin, tak i v 

rychlosti reakce na infiltraci srážek, je zobrazena na Obr. 8-30 pro vrt Sk-5T Liběchov, který je situován 

v blízkosti toku Liběchovky na okraji HGR 4522, kde již kolektor turonu zčásti vykliňuje (odladěná 

volná storativita je v tomto prostoru 2%). 
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Obr. 8-29. Porovnání měřené a modelové hladiny podzemní vody ve vrtu HJ-28-T Chudolazy 

 

 

Obr. 8-30. Porovnání měřené a modelové hladiny podzemní vody ve vrtu Sk-4TA Chcebuz 

 

V bližším okolí odběru Řepínský důl nejsou žádné monitorovací vrty ČHMÚ. Pro zhodnocení vlivu 

odběru na proudění podzemní vody je zobrazen vývoj modelových hladin v prostoru vrtu Pš-4 

(situován v blízkosti toku Pšovky mezi jímacími objekty) na Obr. 8-31 a v prostoru vrtu Mšk-1 

(severně od jímacího území, v blízkosti mlýna Kroužek) na Obr. 8-32. 

 

 

Obr. 8-31 Modelová hladina podzemní vody v prostoru vrtu Pš-4 Hleďsebe 

 

Modelová hladina v prostoru jímacího území vykazuje rozkolísanost spojenou nejen se srážkovou 

infiltrací, ale především s velikostí odběru podzemní vody. Proto od roku 2005, přestože je infiltrace 

podprůměrná, došlo k vzestupu hladiny podzemní vody až 2 m. 
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Obr. 8-32 Modelová hladina podzemní vody v prostoru vrtu Mšk-1 Kroužek 

 

Modelová hladina severně od jímacího území (v oblasti mlýnu Kroužek, v prostoru vrtu Mšk-1) je 

dominantně ovlivněna infiltrací, ovlivnění odběry do tohoto prostoru již nezasahuje nebo je minimální. 

Volná storativita byla v obou oblastech odladěna na 15% až 20%. 

Modelová hladina v druhé odběry nejvíce ovlivněné oblasti, jižně od jímacího území Pavličky (v 

prostoru vrtu HV-17 Zakšín, je dokumentována na Obr. 8-33. 

 

 

Obr. 8-33. Modelová hladina podzemní vody v prostoru vrtu HV-17 Zakšín 

 

Při bilančním kritériu jsou porovnány měřené průtoky povrchové vody s modelovou drenáží podzemní 

vody v Liběchovce na profilu Želízy (LI-2). Shodu modelových a měřených dat lze považovat za 

dobrou, v dolním úseku toku (mezi profily LI-1 a LI-2) je mírný nesoulad způsoben i hrubší diskretizací 

sítě regionálního modelu (ve skutečnosti se mezi profily LI-1 a LI-2 drénuje více vody než v modelu, 

kde se voda drénuje ještě nad profilem LI-2). 

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 mimo vegetačním 

období, přičemž významnější je jarní část, kdy se na dotaci podílí nejvíce tání sněhu, tzn. srážky spadlé 
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v zimním období. Odladěný chod srážkové infiltrace pro období výpočtu transientního modelu (2001 

až 2010) zobrazuje graf na Obr. 8-34. 

 

 

Obr. 8-34. Odladěná modelová velikost srážkové infiltrace a drenáže podzemní vody při odběrech 

 

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. 8-34 je dokumentována velikost průměrné měsíční modelové drenáže podzemní vody do toků 

a pramenů, která je oproti infiltraci rozložena v průběhu celého roku. 

 

8.3.3. 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. 

8-35, průměrná měsíční drenáž podzemní vody v grafu na Obr. 8-36 (v grafech uvedené relativní 

hodnoty jsou násobky infiltrace (drenáže) k odladěné průměrné hodnotě infiltrace (drenáže). Odběr je 
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zadán po celou dobu simulace konstantní na úrovni 432 1/s (průměrný odběr v období roků 2009- 

2010). 

 

 

Obr. 8-35. Doplňování přírodních zdrojů v průměrném hydrologickém roce 

 

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). 

 

 

Obr. 8-36. Drenáž do povrchových toků a rybníků v průměrném hydrologickém roce 
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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. Obdobný je i rozkyv v 

blízkém okolí jímacích území (Řepínský důl, Obrtka, Pavličky). Největší absolutní rozkyv hladin 

podzemní vody, který dosahuje téměř 2 m kolísání, je predikován v oblastech s volnou storativitou 1,5 

až 2%. 

 

VARIANTNÍ SIMULACE VODOHOSPODÁŘSKÉHO VYUŽITÍ ÚZEMÍ 

V rámci hydrogeologických modelů byly realizovány stacionární 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: 

 varianta blízké perspektivy (BP) - odběry na úrovni maxima dosaženého za roky 2008 až 

2012 z každého registrovaného odběrného místa, z HGR 4522 462 l/s (celkem s HGR 4521 

a 4523 (modelový region R12a) 662,4 l/s), 

 varianta plošného navýšení odběrů (ZV+15%) – navýšení všech odběrů (průměru za roky 2009 

- 2010, základní varianta (ZV)) o 15%, z HGR 4522 496 l/s (celkem s HGR 4521 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 4522 367 l/s (celkem s HGR 4521 a 4523 521 l/s), 

 varianta blízké perspektivy rozšířená o ideové navýšení odběru v povodí dolní Liběchovky o 

15 l/s (navrhované rozložení velikostí upravených odběrů je zobrazeno v Obr. 8-26). 

Velikost větších odběrů podzemní vody v HGR 4522 pro jednotlivé varianty je uvedena v Tab. 

8-17. V Tab. 8-18 jsou uvedeny základní bilance pro tyto varianty. 

 

Tab. 8-17 Velikosti modelových odběrů podzemní vody – odběry > 1 l/s 

název odběru VHB 

průměr 

2009 - 2010 

(ZV) 

blízká 

perspektiva 

(BP) 

navýšení o 

15% 

(ZV+15%) 

snížení o 

15% (ZV-

15%) 

Vak Kladno Řepínský důl 330100 350.3 370.0 408.6 302.0 

Vak Kladno - Liběchovka HV19, HV22 330110 36.4 51.0 41.8 30.9 

Vak Kladno - Liběchov vrt HV2, Malý Hubenov 330114 7.8 9.0 9.0 6.7 

SčVK Pavli čky-HV13, HV-25a 330450 29.2 30.0 33.5 24.8 

Vak Kladno - Planý důl-Vojtěchov 330103 4.9 4.9 5.7 4.2 

Obec Liběchov - Boží Voda 332370 4.4 4.4 5.1 3.7 
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Tab. 8-18. Základní bilance variant modelů pro hospodářské využití území 

 přítok do modelu (l/s) odtok z modelu (l/s) 

 
blízká persp. 

(BP) 

zvýšení 

ZV+15% 

snížení ZV-

15% 

blízká persp. 

(BP) 

zvýšení 

ZV+15% 

snížení ZV-

15% 

infiltrace 937 937 937 - -  

povrchové toky - - - 550.4 529.3 635.4 

přetoky s HGR 

4521 
171.6 179.7 161.7 81.9 78 83.1 

přetoky s HGR 

4523 
38.4 38.5 38.2 52.3 52.2 51.9 

odběr podzemní 

vody 
- - - 462.3 496 366.7 

suma 1147 1155.2 1136.9 1146.9 1155.5 1137.1 

 

Modelové navýšení odběrů způsobuje úměrný pokles celkové přirozené drenáže do povrchových 

toků. V jednotlivých modelových variantách odběrů byly sledovány velikost a rozsah snížení 

(zvýšení) hladiny oproti modelové variantě odběrů na úrovni roků 2009-2010. 

Ve variantě blízká perspektiva (BP) dochází v HGR 4522 k relativně malým poklesům hladiny (a 

ovlivnění proudění) podzemní vody, způsobenému menším zvýšením odběrů (odběry byly v posledním 

pětiletí 2008 až 2012 relativně vyrovnané). Největší modelové poklesy o velikosti 0,8 m jsou vypočteny 

v centrální části jímacího území Řepínský důl. Směrem k hranici s HGR 4521 a i k toku Pšovky 

pokles hladiny vyznívá, na východním okraji MZCHÚ Polabská černava nepřesahuje 0,25 m a k 

MZCHÚ PR Kokořínský důl nedosahuje. V jímacích územích Liběchovka a Pavličky jsou maximální 

modelové poklesy hladin v rozmezí 0,5 až 0,7 m, v severní části MZCHÚ Mokřady dolní Liběchovky 

je modelový pokles hladiny do 0,3 m. 

K největšímu ovlivnění proudění (a k poklesům hladin) podzemní vody dochází ve variantě plošného 

navýšení odběrů o 15%. Největší modelové poklesy jsou vypočteny: 

 v centrální části jímacího území Řepínský důl o velikosti 3 až 4 m (navýšení odběru na téměř 

410 l/s), při hranici s HGR 4521 dosahují poklesy hladiny 1 až 2 m a v jižní části MZCHÚ 

Kokořínský důl 0,7 až 1 m, 

 v jímacím území Pavličky o maximální velikosti 4 m (navýšení odběru o 3,5 l/s), k 

MZCHÚ Mokřady horní Liběchovky pokles hladin nedosahuje, 

V jímacím území Liběchovka nepřesahují poklesy hladin 0,25 m (navýšení odběru o 8 l/s, ve 

variantě blízká perspektiva je zvýšení odběru v tomto jímacím území větší než ve variantě plošného 

zvýšení o 15%). 

 

Tab. 8-19 Modelová drenáž do Pšovky a Liběchovky – 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 

Pšovka 158 435 109.3 98.1 73 154.6 

Liběchovka 157 463.8 366.7 350.4 354.9 378.3 

x - včetně všech přítoků      
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K relativně malému modelovému ovlivnění odběry dochází v povodí dolní Liběchovky. Proto je 

pomocí modelu zpracována ideová varianta navýšení odběrů o 15 l/s. Odběry jsou situovány ve 

stávajících jímacích vrtech (HV1, HV2, HV19 a HV22), simulováno je pouze zvýšené čerpání 

podzemní vody v Obr. 8-26, jsou dokumentovány i izolinie hladin podzemní vody a jejich snížení 

vyvolané odběry (varianta blízká perspektiva rozšířené o 15 l/s na dolní Liběchovce). Snížení v 

minimální míře (do 0,25 m) zasahuje do severní části MZCHÚ Mokřady dolní Liběchovky. V Tab. 

8-20 je uvedena bilance množství podzemní vody této varianty. 

 

Tab. 8-20 Základní bilance varianty s ideovým navýšením odběru podzemní vody o 15 l/s 

 přítok do modelu (l/s) odtok z modelu (l/s) 

infiltrace 937 - 

povrchové toky - 535.4 

přetoky s HGR 4521 171.6 81.9 

přetoky s HGR 4523 38.4 52.1 

odběr podzemní vody - 477.6 

suma 1147 1147 

 

Poklesy hladin v okolí významných odběrů podzemní vody jsou velmi malé a v jímacích územích 

Řepínský důl a Pavličky nepřesahují 0,8 m, v jímacím území dolní Liběchovka modelové snížení 

hladin nepřesahuje 0,5 m (ve srovnání se ZV odběrů). 

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 

4522. Z hlediska celkové velikosti odběrů lze konstatovat, že zvýšení odběrů na úroveň varianty blízké 

perspektivy (včetně ideového navýšení odběru o 15 l/s na dolní Liběchovce) ovlivní proudění 

podzemní vody pouze v menší míře. Plošné zvýšení odběrů o 15% ovlivní režim proudění významně, 

v jímacím území Pavličky se jedná o variantu nepřijatelnou a v jímacím území Řepínský důl a 

variantu málo přijatelnou. Z variant zvýšení a snížení odběrů je patrné, že na změnu velikosti 

odběrů jsou citlivější oblasti, kde jsou přírodní zdroje již značně omezeny, a jakákoli změna 

velikosti odběru je patrná na hydraulických poměrech širšího okolí. 

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%. Ze základní bilance HGR 4522 (Tab. 8-20) jsou přírodní zdroje využity z 50%. Tato čísla 

však nezohledňují lokální situaci ani lokální vodohospodářské potřeby v jednotlivých jímacích 

územích ani hydrogeologických rajonech a posuzují region pouze jako celek. 

 



 

109 

 

 

9. STŘETY ZÁJMŮ A OCHRANA PŘÍRODNÍCH EKOSYSTÉMŮ 

9.1. 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. 

Celé široké okolí je součástí chráněného ložiskového území č. 707530000 Bezno (Mělnická pánev). 

Toto CHLÚ zde bylo vyhlášeno na ochranu dosud netěženého výhradního ložiska černého uhlí č. 

B3075300 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 cihlářské 

suroviny a štěrkopísků. (viz Obr. 9-1, Tab. 9-1, Tab. 9-2). 

 

Tab. 9-1 Dobývací prostory 

ID Název Surovina Využití Organizace poznámka 

70358 Nebužely Cihlářská surovina těžené PARALAX a.s., Praha 64948382 

 

Tab. 9-2 Chráněná ložisková území dle registru ČGS (Surovinový informační systém) 

ID Název Surovina 

10510000 Nebužely Cihlářská surovina, Štěrkopísky 

7530000 Bezno (Mělnická pánev) Uhlí černé 
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Obr. 9-1. Ložiska a dobývací prostory na území HGR 4522 (Surovinový informační systém ČGS) 

 

ZDROJE ZNEČIŠTĚNÍ A JEJICH VZTAH K OVĚŘENÝM ZÁSOBÁM PODZEMNÍCH VOD 

Kontaminací podzemních vod ve vybraných hydrogeologických rajonech se zabývala Prchalová 

(2015).  

Pro hodnocení zdrojů znečištění byly využity výsledky hodnocení významnosti zdrojů znečištění a 

hodnocení jakosti podzemních vod převzaté z plánů povodí, a to plošného znečištění ze zemědělství 

(dusičnany a pesticidy), plošného znečištění z atmosférické depozice (vybrané kovy a polyaromatické 

uhlovodíky) a bodového znečištění ze starých kontaminovaných míst (vybrané kovy, polyaromatické 

uhlovodíky, chlorované uhlovodíky). 
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Základním podkladem pro vyhodnocení plošného znečištění byla data ČHMÚ z období 2007-2012, u 

hodnocení dusičnanů i data o jakosti odběrů podzemních vod za stejné období. Vlastní hodnocení 

plošných zdrojů znečištění bylo provedeno nezávislým vyhodnocením údajů o významných zdrojích 

znečištění, jejich ověřením monitoringem jakosti podzemních vod a následném vyhodnocení jakosti 

podzemních vod. 

Při hodnocení bodového znečištění ze starých kontaminovaných míst (SEKM) bylo využito výsledků 

hodnocení ze SEKM (Systém evidence kontaminovaných míst) podle kritérií hodnocení dobrého 

chemického stavu. Za významné bodové zdroje znečištění byly považovány výskyty alespoň 1 z 28 

relevantních nebezpečných látek přesahující dvacetinásobek hodnoty dobrého chemického stavu 

podzemních vod v posledním půlroce sledování a zároveň podle priority místa (A1 až A3) a stavu 

dokončenosti sanace (výsledky monitoringu za poslední půlrok sledování).  

V rajonu nebyly v rámci hodnocení Prchalové (2015) zjištěny žádné významné zdroje znečištění. 

Chemický stav podzemní vody rajonu 4522 podle hodnocení chemického a kvantitativního stavu 

útvarů podzemních vod pro druhý cyklus plánů povodí v ČR (metodika viz Prchalová et al. 2013) je 

celkově dobrý (čili vyhovující). 

V rajonu 4522 se nevyskytují staré ekologické zátěže.  

Trendy v rajonu 4522 jsou potenciální (dusičnany, indenopyren). 

Vyhodnocení uvádí následující Tab. 9-3. 

 

Tab. 9-3 Chemický stav pracovní jednotky (upraveno) 

ID PRJ ID pracovní jednotky 452200550 

ID útvaru ID útvaru podzemních vod 45220 

Plocha PRJ (km2) Plocha pracovní jednotky podzemních vod v km2 335,2 

Stav PZV 
Chemický stav pracovní jednotky pro recipient podzemní voda (C 

dobrý, N nevyhovující, U nehodnoceno - nejsou data) 

C 

Stav SEKM Chemický stav pracovní jednotky pro staré zátěže (N nevyhovující)  

SEKM kontaminant 
Kontaminující látky ve starých zátěžích, způsobujících nedosažení 

dobrého chemického stavu 

 

Počet zátěží 
Počet starých zátěží v pracovní jednotce, způsobujících 

nevyhovující chemický stav 

 

Chem. stav celkem 
Chemický stav pracovní jednotky (C vyhovující, N nevyhovující, U 

nehodnoceno) 

C 

Stoupající trend V pracovní jednotce se vyskytuje stoupající trend (A ano)  

Stoupající trend ukazatel Ukazatel stoupajícího trendu  

Potenciální trend V pracovní jednotce se vyskytuje potenciální trend (A ano) A 

Potenciální trend 

ukazatel 
Ukazatel potenciálního trendu 

IN_123CD_PYREN, 

NO3 

Trend celkem 
V pracovní jednotce se vyskytuje potenciální nebo stoupající trend 

(S - stoupající, P - potenciální, S,P - stoupající i potenciální) 

P 

 

STŘETY ZÁJMŮ V ODBĚRECH PODZEMNÍ VODY  

Současně byly stanoveny podmínky provozu, z kterých jsou pro bilanci významné zejména:  

 Stanovit minimální hladiny v kontrolních vrtech Pš14 v úrovni 184,00 m n. m. a S2 v úrovni 

192,25 m n. m. V případě podkročení minimální hladiny v kontrolních vrtech upravit režim 

jímání podzemních vod. 
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 Stanovit minimální zůstatkový průtok v Pšovce v profilu PF-MV (Mělnická Vrutice) ve výši 

10 l/s. 

 Prověřit možnost čerpání podzemní vody do Pšovky za účelem navýšení průtoku v úseku toku 

v profilu PF-MV. V případě pozitivního výsledku zařadit čerpání podzemní vody do Pšovky 

jako standardní opatření, které bude využíváno k nadlepšování průtoků v toku v málo vodných 

obdobích. 

 

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 rajonu v případě 

nevyhovujícího hodnocení z hlediska kvantitativního stavu. 

 

PŘEHLED NEJVÝZNAMNĚJŠÍCH JÍMACÍCH ÚZEMÍ MĚLNICKÁ VRUTICE A ŘEPÍNSKÝ DŮL  

(zpracováno podle Dokumentace EIA – Kováře a kol. 2014) 

Vývoj vodárenské exploatace území popisují Hrkal - Olmer (2007). Vývoj průzkumných prací pro 

využití zdrojů podzemních vod v povodí Pšovky je podrobně popsán v jubilejní publikaci vydané 

provozovatelem vodovodu VKM ke stoletému výročí (Bulva et al. 1997). Generelní projekt Hynie a 

Řehoř (1939) uvádí: „jímání 480 l/vt. podzemní vody křídového útvaru v Řepínském dole“ pro 

„doplnění nynější Káranské vodárny novým zdrojem, který by zabezpečil na řadu let spotřebu vody 

města Prahy.“ Tento projekt je již uceleným pohledem na problematiku jímání podzemních vod, kde 

je uvažována zabezpečenost zdrojů i dopad jímání na povrchové odtoky. Tato práce, která se stala 

východiskem pro průzkum v poválečných letech, vycházela z hydrologických hodnocení 

Podvoleckého (1934, 1936), Hynie a Řehoře (1938), Hynie a Matějky (1935). Dále generelní projekt: 

„Nynější přírodní odvodnění nádrže podzemní vody v infiltračním povodí projektovaného vodovodu se 

děje jednak do údolí Pšovky, částečně též do údolí Košateckého. V dlouhém hořením a středním toku 

Pšovky, až k Mělnické Vrutici, je výron podzemních vod poměrně malý a kolísá od 80 l/vt. do 220 l/vt. 

Naopak v krátkém, jen 1,5 km dlouhém, dolním úseku Pšovky mezi Mělnickou Vrutici a Jelenicemi 

kolísá výron z několika málo koncentrovaných pramenů od 250 l/vt. do 350 l/vt. Jímací řad v 

Řepínském dole umožňuje jímání podzemních vod na útraty těchto spontánních vývěrů na krátkém 

dolním toku Pšovky, při naprosto netknutém nynějším režimu podzemních i povrchových vod na jejím 

dlouhém toku středním a dolním. Kromě výronů do údolí Pšovky se odvodňují podzemní vody z 
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popsané pánve i do údolí Košateckého potoka a tvoří tam převážnou část pramenitých vod, 

vylévajících se v úseku mezi Kropáčovou Vruticí a Košátkami (v trati dlouhé 4,5 km), v úhrnné 

vydatnosti kolísající od 170 l/vt. do 300 l/vt. 

Odběrové snížení v jímacích studních v Řepínském dole bude tak ustáleno, aby byly plně zachyceny 

vývěry na dolní Pšovce střední vydatnosti kolem 300 l/vt. a asi dvě třetiny z 235 l/vt. střední vydatnosti 

pramenů v Košateckém údolí, tj. kolem 160 l/vt. Připočteme-li ještě zachycenou část proudu podzemní 

vody, směřujícího z východní části povodí infiltračních jímek přímo k jv. do údolí Jizery (tento proud 

podzemních vod se neprojevuje povrchovým odtokem) v hodnotě nejméně 20 l/vt., dospíváme ke 

střední vydatnosti projektovaného vodovodu 480 l/vt. Ohromná akumulační schopnost využité nádrže 

podzemní vody a dokonalé ovládnutí režimu jímaných podzemních vod jímacími studnami opatřenými 

čerpadly umožňují celoroční rovnoměrný odběr této střední vydatnosti bez ohledu na časové kolísání 

nynějších přírodních odtoků a popsané podzemní nádrže. 

Podle vrstevnic hladiny podzemní vody a tektoniky zájmové oblasti projektovaného vodovodu je v 

situaci vymezeno příslušné infiltrační povodí. Zaujímá plochu 202 km
2
. Podle skutečně změřených 

odtoků podzemních vod této oblasti vrch. radou Ing. F. Podvoleckým je možno počítati se středním 

odtokem z l km
2
 kolem 3,2 l/vt, což z uvedeného povodí činí 640 l/vt. Projektovaný odběr 480 l/vt. jsou 

tři čtvrtiny tohoto celkového středního odtoku. Ke stejným hodnotám odtoku podzemních vod dojdeme, 

když vycházíme od skutečně naměřených celkových odtoků na Pšovce a Košateckém potoce, jejichž 

příslušná infiltrační povodí jsou z vrstevnic hladiny podzemní vody a z tektoniky zvodnělých vrstev 

dostatečně bezpečně určitelné.“ 

Další průzkumné práce v poválečných letech, zahrnující již i modelová řešení, navrhují využitelné 

množství podzemní vody v rozmezí 450-500 l/s, obdobně jako Hynie. 

Vodárenské využívání začalo v roce 1972 a za dosavadní dobu provozu odběry skutečně dosáhly této 

výše, ovšem s nepříznivým dopadem na průtoky Pšovky v suchých obdobích. 

V současnosti je v jímacím území intenzivněji využíváno 39 jímacích vrtů (průměrný odběr nad 0,5 

l/s). Hloubky jímacích vrtů se pohybují v rozsahu 50 až 70 metrů. Jímací vrty jsou děleny do dvou 

základních skupin podle jejich lokalizace: 

- řepínská skupina - vrty jsou situovány v Řepínském důlu a Zahájském důlu, 

- vrutická skupina - vrty jsou situovány v údolní nivě Pšovky. 

- dva jímací vrty v Záskalí, které byly využívány pouze krátkodobě (v období 1989 až 1994). 

Dlouhodobý vývoj odběrů podzemní vody z objektů jímacího území Mělnická Vrutice – Zahájí 

dokumentují následující Obr. 9-2, Obr. 9-3, Obr. 9-4. 

 



 

114 

 

 

 

Obr. 9-2. Průměrné měsíční odběry podzemní vody 1972-2012 – výroba vody (vrutická a řepínská jímací skupina) 

 

 

Obr. 9-3. Průměrné roční odběry podzemní vody 1972-2012 z j.ú.Mělnická Vrutice 

 

Průměrný roční odběr podzemní vody z vrutické a řepínské skupiny byl v roce 2012 (od ledna do 

prosince) 333 l/s a patří k nejnižším průměrným ročním odběrům od počátku jímání v roce 1972. S 

výjimkou mírných navýšení v letech 2007 a 2008 mají průměrné roční odběry od roku 2004 dodnes 

trvale poklesový trend. V posledních třech letech jsou odběry téměř konstantní. Souhrnná velikost 

odběrů se tak dostává na úroveň let 1975 - 1976 ještě před zahájením jímání z nově budované vrutické 

skupiny. Nepatrný rozdíl je v plošném rozložení jímání, neboť vrutická skupina rozmístěná podél toku 

Pšovky nebyla ještě v provozu a celé množství bylo odebíráno z řepínské skupiny. V roce 2012 bylo z 

řepínské skupiny odebíráno průměrně 284 l/s a z vrutické skupiny pouze 50 l/s. 

Jímací objekty jsou rozděleny do tří skupin: Zahájí (z1, z2), řepínská skupina (r1 až r5) a vrutická 

skupina (v1 až v3). Souhrnné srovnání velikosti odběrů podzemní vody z jednotlivých skupin vrtů v 

roce 2012 v porovnání s celým obdobím sledování 1998 – 2012 podává následující Obr. 9-4. Největší 

odběry jsou realizovány především ze skupiny r1 a ze skupiny r5 a r4. 
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Obr. 9-4. Průměrné měsíční odběry z jednotlivých skupin 

 

Z aktuálního rozložení jímaného množství mezi jednotlivé jímací skupiny a v delším časovém měřítku 

je patrné, že bylo respektováno doporučení maximálního možného omezení odběrů v blízkosti toku 

Pšovky, zejména ze skupin v3, v2 a v1. Potřebné množství vody bylo nahrazeno navýšením odběrů v 

Řepínském dolu (především ze skupiny r1) a z jímacího území Dolní Liběchovka. Po přerozdělení 

jímání došlo ke snížení dosahu depresního kužele jímacích objektů v blízkosti Pšovky, a to zejména v 

dolní části jímacího území v okolí Mělnické Vrutice tak, aby došlo k posunu začátku drenáže vody do 

koryta Pšovky co nejvýš proti směru proudu toku a k maximálnímu možnému zkrácení úseku suchého 

koryta. Ke zmenšení depresního kužele však pomohla především kumulace vlhkých let 2010 – 2011. 

Tato opatření (omezení a přerozdělení odběrů) však nemohou sama o sobě dosáhnout obnovení toku 

Pšovky v cca 1 km dlouhém úseku koryta mezi Hleďsebí a Mělnickou Vruticí. Do této oblasti 

zasahuje depresní kužel jímacích skupin z Řepínského důlu a ke snížení hladin pod úroveň koryta 

Pšovky zde došlo ihned po začátku jímání řepínských skupin v roce 1972. Tím je vytvořen potenciál 

pro možné vsakování povrchové vody do podzemí. K infiltraci vody Pšovky v tomto úseku také od 

počátku jímání dochází. Množství vody ztrácející se v tomto úseku do podzemí závisí na stavu a 

proměnách koryta Pšovky. Podle stavu koryta Pšovky se může ztrácet celý povrchový tok, nebo také 

nic. Velikost ztráty vody do podzemí nezávisí na absolutní velikosti odběrů z jímacího území. Celková 

velikost a rozložení odběrů může ovlivnit pouze délku úseku koryta, kde je infiltrace možná. Z 

celkového průtoku se v období 1988 (zahájení měření profilů nad a pod jímacím územím) až 2007 

ztrácelo cca 20 až 70 l/s povrchové vody. Přibližně od roku 2004 došlo k takovým změnám stavu 

koryta Pšovky, že umožnilo infiltraci 100% vody přitékající korytem Pšovky z horních částí povodí. 

Analýza příčin vysychání Pšovky v předchozím období 

(zpracováno podle Hrkal - Olmer 2007, in Kovář et al. 2014) 

Pokles průtoku Pšovky v úseku Lhotka - Skuhrov, který vyústil v částečné vyschnutí toku, byl 

důsledkem kumulace řady nepříznivých faktorů. Jednalo se o kombinaci jak negativních vlivů 

přírodního charakteru, tak i nepříznivých antropogenních zásahů, přičemž řada z nich měla kořeny již 

v poměrné dávné minulosti. Hlavní příčinou vysychání Pšovky v předchozím období byly: 

a) významné vodárenské odběry 

b) dopad extremního klimatu 

c) negativní dopad mokřadu 
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d) nevhodné technické zásahy do koryta. 

 

a) Významné vodárenské odběry 

Maximální odběry v osmdesátých letech 20. stol. na úrovni 470 až 500 l/s se v poslední době 

stabilizovaly v rozmezí hodnot 430 až 400 l/s. Není pochyb, že uvedené odběry vod představují zásah 

do hydrogeologického režimu. Nicméně i přes intenzivní čerpání nastaly problémy s průtokem v 

Pšovce až v období let cca 2003 až 2009, a to přesto, že odběry dosahují nižších hodnot než v 

minulosti. Z analýzy srážkoodtokového a hydrogeologického režimu vyplynuly následující poznatky: 

- historicky je prokázáno, že k drenáži podzemních vod do Pšovky v oblasti jímání podzemní vody 

(mezi profily pf2 a pfMV) nedochází minimálně již od 80tých let; 

- na počátku zahájení provozu jímacího území bylo jímané množství „nalepšováno“ o statické zásoby 

podzemní vody; 

- v období let 1995 až 2002 při odběrech podzemní vody na úrovni 400 až 450 l/s voda v Pšovce 

protékala profilem pfMV neustále (a to i při podprůměrných srážkách v roce 1996 resp. 1999). 

Minimální a nulové průtoky pozorované v profilu pfMV letech 2003 až 2006 proto nelze dávat 

výlučně do přímé souvislosti se současnou velikostí odběrů - odběr v tomto období oproti předchozím 

letům stagnoval, respektive v závěru období došlo ke snížení až na 390 l/s. Je tedy zřejmé, že, celková 

problematika je podstatně složitější a vedle bezesporu významného vlivu vodárenských odběrů se na 

vysychání Pšovky podílí celá řada faktorů. 

K předchozímu textu je třeba podotknout, že aniž by došlo k významné změně v čerpání podzemní 

vody, v současné době došlo k obnovení činnosti pramenů podzemní vody v území (včetně Velkého 

pramene, který byl od 70tých let vyschlý a dnes je silně vodnatý) a všude kolem toku Pšovky (vč. 

chráněného území NPR Polabská černava a jeho okolí) je nyní vody velké množství.  

b) Dopad extremního klimatu 

Jak vyplývá z podrobné analýzy klimatickým poměrů povodí Pšovky za období od roku 1931 až po 

současnost, roky 2003 a 2004 byly srážkově nízké. Protože v povodí dochází k dlouhodobému 

zadržení části srážek především formou změny zásob podzemních vod a tedy k přesahu jejich vlivu do 

dalších období, nemůže průběh srážkových úhrnů jen za jednotlivé roky dokonale vystihnout 

hydrologickou situaci. Proto teprve časové řady dvou a tříletých kumulativních klouzavých 

srážkových úhrnů podají skutečný obraz o vlivu srážek na hydrogeologický režim. Z těchto dat 

vyplývá, že období 2003 - 2004 je nejsušším obdobím za posledních 40 let. Jednalo se tedy o periodu s 

nejnižší dotací srážkových vod od počátku exploatace této struktury. 

c) Negativní dopad mokřadu 

V kritickém prostoru toku Pšovky mezi Lhotkou a Jelenicí se nachází významný mokřad cca l km pod 

Hleďsebí v prostoru bývalého Velkého rybníka, který hraje z hlediska vodní bilance negativní úlohu. 

Biotop tohoto mokřadu dosud nikdy nebyl postižen nedostatkem vody, ale kritický stav s průtokem 

začíná hned za jeho hranicí. Protože hladina podzemní vody je v prostoru tohoto mokřadu podstatně 

níže, než je jeho báze a přesto jeho existence nebyla ohrožena, je zřejmé, že místní ekosystém nevznikl 

v prostředí soustředěné drenáže podzemní vody. Naopak jedná se zřejmě o jakousi variantu 

„vrchovištního“ mokřadu, který se vyvinul v prostředí akumulace povrchových vod na relativně 
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nepropustném podloží, které představovalo dno bývalého rybníka. Účinek evapotranspirace z mokřadu 

dosahuje hodnot potenciální evapotranspirace a až trojnásobně převyšuje výpar z volné vodní hladiny. 

Na základě přímých měření odtokových diferencí vycházejí rozdíly v nárůstech průtoků mezi 

vegetačním a mimo vegetačním obdobím mezi profily PF-MV a PF-0 až cca 25 l/s. Podobné, resp. 

ještě vyšší hodnoty ztrát, vycházejí z výsledků měření postupných profilů průtoků. Naměřené 

okamžité ztráty průtoku mezi profily pf3 a pfMV v letech 1999 až 2002 se pohybovaly v rozmezí 31 

l/s až 37 l/s. V letech 2003 až 2005 pak v rozmezí 54 až 57 l/s.  

d) Nevhodné technické zásahy do koryta 

Koryto Pšovky v úseku cca 300 m pod profilem PF-3 Lhotka se nachází nad okolním terénem a jde 

tedy ve skutečnosti o umělé koryto (náhon). Pšovka tedy ve sledovaném prostoru nepředstavuje 

přirozenou drenáž podzemních vod. Díky malému sklonu zde zároveň dochází k sedimentaci plavenin 

a k zanášení koryta. To pak nemůže provést vyšší průtoky a voda se přelévá přes jeho okraje. Voda 

odtéká porušeným břehem přes lesní a luční porost, kde zčásti zasakuje a zčásti se vrací do původního 

koryta, které ústí do mokřadu v obci Hleďsebe. 
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9.2. 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.  

Obr. 9-5 ukazuje rozmístění jednotlivých maloplošných zvláště chráněných území, evropsky 

významných lokalit, ptačích oblastí v HGR 4522, seznam maloplošných zvláště chráněných území, 

evropsky významných lokalit, ptačích oblastí je uveden v Tab. 9-4 a Tab. 9-5. 

 

Tab. 9-4.Seznam maloplošných zvláště chráněných území (MZCHÚ) v HGR 4522 

KOD KAT NÁZEV 
ROZLOHA 

(ha) 

Rozloha 

biotopu 
% 

Orgán ochrany 

přírody 

179 PR Kokořínský důl 2246.488 68.4008 3.04 AOPK ČR 

112 NPP Holý vrch 5.1567 0 0 AOPK ČR 

664 PP Špičák u Střezivojic 0.1109 0 0 AOPK ČR 

329 NPP Polabská černava 21.9664 9.8673 44.92 AOPK ČR 

329 OP Polabská černava 8.0552 0.0226 0.28 AOPK ČR 

2252 OP Vehlovické opuky 3.4469 0 0 krajský úřad 

2252 PP Vehlovické opuky 0.6445 0 0 krajský úřad 

2110 OP Mokřady dolní Liběchovky 7.0286 0.1223 1.74 AOPK ČR 

2110 PR Mokřady dolní Liběchovky 36.7105 4.5201 12.31 AOPK ČR 

2111 PP Želízky 1.1015 0 0 AOPK ČR 

2112 PP Stráně Hlubokého dolu 4.6886 0 0 AOPK ČR 

2113 PP Stráně Truskavenského dolu 0.5434 0 0 AOPK ČR 

2114 PP Na oboře 3.442 0 0 AOPK ČR 

2191 PP Osinalické bučiny 7.5541 0 0 AOPK ČR 

2192 PP Martinské stěny 3.1294 0 0 AOPK ČR 

2089 PP Černý důl 1.7311 0.2976 17.19 AOPK ČR 

2090 PP Mrzínov 0.8306 0 0 AOPK ČR 

2229 PP Deštenské pastviny 2.4219 0 0 AOPK ČR 

2230 PR Kostelecké bory 55.7944 0 0 AOPK ČR 

1803 OP Mokřady horní Liběchovky 102.1702 5.2778 5.17 AOPK ČR 

1803 PR Mokřady horní Liběchovky 75.0631 39.731 52.93 AOPK ČR 

1353 PP Kamenný vrch u Křenova 0.3868 0 0 AOPK ČR 

1735 PP Prameny Pšovky 8.458 4.632 54.76 AOPK ČR 

KOD – číselný kód, pod kterým je MZCHÚ vedeno v ÚSOP (Digitálním registru Ústředního seznamu ochrany přírody), 

KAT – kategorie MZCHÚ: OP – ochranné pásmo, PR – přírodní rezervace, NPR – národní přírodní rezervace, 

NPP – národní přírodní památka, PP – přírodní památka; rozloha biotopu – uvádí souhrnně rozlohu biotopů s vazbou na 

podzemní vodu v hektarech; procento – jejich souhrnné plošné procentuální zastoupení v daném území. 
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Obr. 9-5 .Vodní biotopy, maloplošná zvláště chráněná území (MZCHÚ), evropsky významné lokality (EVL) a ptačí 

oblasti (PO) v oblasti HGR 4522. 
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Tab. 9-5. Seznam evropsky významných lokalit (EVL) a ptačích oblastí (PO) v HGR 4522 

KOD SITECODE KAT NAZEV ROZLOHA (ha) PO_vodni 

5392 CZ0210066 EVL Žerka 17.0048 
 

2549 CZ0214013 EVL Kokořínsko 9679.781 ano 

2556 CZ0213039 EVL Labe - Liběchov 116.9273 ano 

2881 CZ0512100 EVL Roverské skály 1688.581 
 

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 

  

 

9.2.1.  PRIORITNÍ MALOPLOŠNÉ ZVLÁŠTĚ CHRÁNĚNÁ ÚZEMÍ VE SPRÁVĚ 

AOPK ČR S VAZBOU NA PODZEMNÍ VODU 

Z maloplošných zvláště chráněných území ležících v zájmovém území zpracovávaném projektem 

Rebilance byly po odborném posouzení AOPK ČR vybrány lokality, 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.  

Vybrané prioritní lokality jsou takové, u kterých je známé nebo předpokládané výraznější přímé 

ohrožení vodního režimu antropogenními činnostmi. Na těchto lokalitách by bylo vhodné zpracovat 

detailnější hydrogeologický průzkum resp. je podrobit hlubším hydrogeologickým analýzám, zjistit 

optimální parametry vodního režimu konkrétně pro tato území. MZCHÚ byla vybrána jednotlivými 

regionálními pracovišti AOPK ČR v rámci jejich územní působnosti. Platí, že MZCHÚ kategorií PR a 

PP jsou prioritní z regionálního hlediska, zatímco z národního hlediska jsou prioritní MZCHÚ 

kategorií NPR a NPP.  

HGR 4522 obsahuje šest vybraných lokalit, které byly identifikovány jako prioritní s cennými 

ekosystémy z hlediska jejich vazby na podzemní vodu, včetně PR Všetatská černava, která se nachází 

v HGR 4521, je však ohrožena intenzivně (zejména v minulosti) využívaným jímacím územím 

Řepínský důl. 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 Rebilance. 

 

PRAMENY PŠOVKY 

Popis: PP tvoří menší komplex mokřadů s výskytem olšin, vysokých ostřic, rákosin, mokřadních luk a 

pramenišť. Zastoupeny jsou zvláště chráněné druhy rostlin i vzácné druhy živočichů, vedle běžnějších 

obojživelníků především ohrožení mlži.  

Vodní režim: Území leží v pramenné oblasti Pšovky a je tak silně závislé na vodním režimu. Z tohoto 

důvodu je území zranitelné při případných změnách režimu podzemních vod. Přírodní památka je 

v rámci Ramsarské úmluvy součástí mezinárodně významného mokřadu „Mokřady Liběchovky a 

Pšovky“.  
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Obr. 9-6. Prameny Pšovky u Blatce (foto: Pavel Hrdlička, CC-BY-SA 3.0) 

 

Nad údolní nivou a v jejím podloží vystupují převážně středně až hrubě zrnité, do nadloží hrubnoucí 

křemenné pískovce kvádrové s chudou prachovitojílovitou základní hmotou jizerského souvrství 

(střední turon). Ve čtvrtohorní výplni údolí převládají naspodu písky, obvykle s ojedinělými slabými 

jílovitými vložkami a čočkami (svrchní pleistocén – subrecent). Holocenní jsou písčité, hlinitopísčité 

a jílovitopísčité sedimenty, někdy i s organickou substancí údolní nivy. V ní jsou četné zastřené 

výrony podzemních vod (mokřadní prameny), které spolu se známými prameny umožňují existenci 

mokřadů a zamokřených luk. 

Mokřadní olšiny (Alnion gluta), které tvoří někdejší přirozenou vegetaci nivy Pšovky, dnes ustupují 

degradovaným porostům s nitrofilními bylinami, k nimž patří kopřiva dvoudomá (Urtica dioica), 

kuklík městský (Geum urbanum), čistec lesní (Stachys sylvatica) a další rostliny. Nelesní plochy jsou 

tvořeny převážně porosty vysokých ostřic, rákosinami a mokřadními loukami. Na mokřadních loukách 

se kromě běžných druhů nacházejí i druhy vzácné a chráněné, např. bradáček vejčitý (Listera ovata) a 

prstnatec májový (Dactylorhiza majalis). Vodní rostlinstvo je zde zastoupeno kromě jiného i prustkou 

obecnou (Hippuris vulgaris) a rdestem alpským (Potamogeton alpinus). 

V území přírodní památky se vyskytuje řada vzácných druhů plžů, z nichž nejzajímavější je vrkoč 

bažinný (Vertigo moulinsiana), vrkoč útlý (V. angustior) a oblovka velká (Cochlicopa nitens). 

Zdalších druhů bezobratlých živočichů hostí mokřady zejména několik vzácných druhů pavouků. 

Významné je také hojné zastoupení mnohonožky Ophyiulus pilosus, která má v České republice pouze 

ostrůvkovité rozšíření. V tůňkách na prameništích na okrajích přírodní památky se vzácně vyvíjejí 

larvy mloka skvrnitého (Salamandra salamandra). V Zámeckém rybníce se rozmnožuje velmi početná 

populace ropuchy obecné (Bufo bufo) a skokana hnědého (Rana temporaria). 

Přírodní památka je součástí území ”Mokřady Liběchovky a Pšovky” začleněného do seznamu 

mezinárodně významných mokřadů podle Ramsarské úmluvy o ochraně mokřadů mezinárodního 

významu. V současné době je připraveno přehlášení přírodní rezervace a vyčlenění území zastavěných 

či zastavitelných částí obcí. 

(http://kokorinsko.ochranaprirody.cz) 

 

http://kokorinsko.ochranaprirody.cz/
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KOKOŘÍNSKÝ DŮL 

Popis: Rozsáhlé území v údolí Pšovky včetně postranních údolí, svahů a zalesněných plošin mezi 

Lhotkou a Rájem u Mšena, 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. 

 

 

Obr. 9-7. Kokořínsko – pokličky (foto: Iva Kůrková) 

 

Nestejná rozpustnost tmelů v jednotlivých pískovcových blocích způsobila vznik tzv. pokliček, 

skalních měst a dalších pozoruhodných geomorfologických fenoménů, které byly hlavním důvodem 

vyhlášení. 

Na tomto území se stýkají teplomilné druhy středočeské nížiny, podhorské druhy Polomených hor 

i vlhkomilná polabská flóra. Botanicky pestré území v údolní nivě a na dně inverzních roklí 

s vzácnými druhy rostlin a s unikátní faunou bezobratlých živočichů. 

Řada druhů živočichů žijících v mokřadech se nikde jinde v Čechách nevyskytuje. Významnými 

refugii teplomilné fauny a flóry jsou izolované plochy spraší na skalních výchozech. Kokořínský důl 

je tvořen zejména pískovcovými bloky a věžemi, které místy získávají charakter skalního města. 

Raritami jsou Vojtěchovská, Hlučovská a Podhradská tůň s bohatou vodní květenou a hnízdišti 

ptactva. 

Mokřady v přírodních rezervacích Kokořínský důl, Mokřady horní Liběchovky a přírodní památce 

Prameny Pšovky jsou součástí území Mokřady Liběchovky a Pšovky, začleněného do seznamu 

mezinárodně významných mokřadů podle Ramsarské úmluvy. Ramsarská úmluva je první celosvětová 

mezivládní úmluva na ochranu a moudré využívání přírodních zdrojů. Úmluva ukládá členským 

zemím označit na svém území mokřady mezinárodního významu z hlediska ekologického, 
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botanického, zoologického a hydrologického. Mokřady se v této úmluvě rozumí území s močály, 

slatinami, rašeliništi a vodami přirozenými nebo umělými, trvalými nebo dočasnými, stojatými 

i tekoucími, sladkými, brakickými nebo slanými včetně území s mořskou vodou, jejíž hloubka při 

odlivu nepřesahuje 6 metrů. V současné době je v České republice registrováno 10 mokřadů. 

(http://www.kokorin.cz) 

 

MOKŘADY HORNÍ LIBĚCHOVKY 

Popis: Rozsáhlý komplex mokřadů na horním toku Liběchovky. Zastoupeny jsou prameniště, slatiny, 

ostřicové mokřady, vlhké louky, vodní toky. Výskyt řady ohrožených druhů rostlin a unikátní fauny 

bezobratlých živočichů. Přírodní rezervace je v rámci Ramsarské úmluvy součástí mezinárodně 

významného mokřadu „Mokřady Liběchovky a Pšovky“. 

Vodní režim: Území PR je ovlivněné jak vodním režimem povrchových vod (součást nivy 

Liběchovky) tak i režimem podzemních vod. Vzhledem k čerpání podzemních vod nelze vyloučit 

negativní ovlivnění území. 

 

 

Obr. 9-8. Mokřady horní Liběchovky (foto: Michal Matúšov, CC0) 

 

Dno údolí a nejnižší část svahů tvoří jemnozrnné, středně zrnité až hrubozrnné, slabě vápnité až 

vápnité pískovce. Skalní stěny nad nivou budují středně až hrubě zrnité křemenné pískovce kvádrové 

ve svrchní až vrcholové části nahoru hrubnoucího spodního cyklu. Výše jsou převážně jemnozrnné 

vápnité pískovce s hrubozrnnějšími partiemi, které jsou zde nejnižším členem nižšího cyklu (střední 

pískovcové sekvence), jež s podložními kvádrovými pískovci tvoří rozhraní mezi spodní a střední částí 

jizerského souvrství (střední turon). Vápnité pískovce obsahují místy zkamenělou rhynchonellovou, 

ústřicovou a exogyrovou faunu a vůdčí druh Inoceramus lamarcki. V profilu čtvrtohorními fluviálními 

http://www.kokorin.cz/
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sedimenty jsou nejvýrazněji zastoupeny písky, na bázi obvykle se štěrkovým materiálem, místy 

s podřadnými jílovitými vložkami a čočkami. Údolní niva (holocén) je tvořena nivními hlínami, písky, 

místy i písčitými jíly, slatinami aj. Dosti četné zastřené výrony podzemních vod (mokřadní prameny) 

podmiňují vznik slatin, mokřadů a zamokřených luk s oglejenými půdami. Na svazích a skalních 

stupních se místy vyskytují písčitá a hlinitopísčitá deluvia. 

Území přírodní rezervace tvoří převážně mokřadní společenstva vysokých ostřic, rákosin 

a mokřadních luk třídy Phragmito-Magnocaricetea zastoupená porosty s převahou rákosu obecného 

(Phragmites australis). Na kosených plochách se kromě běžných druhů, k nimž patří přeslička 

bahenní (Equisetum palustre), tužebník jilmový (Filipendula ulmaria), hrachor luční (Lathyrus 

pratensis) vyskytují i některé vzácné a chráněné druhy, např. prstnatec májový (Dactylorhiza majalis) 

a ostřice Davallova (Carex davalliana). Jsou zde také porosty bažinných olšin svazu Alnion glutinosae 

a olšin svazu Alnion incanae. Také v těchto porostech nacházíme vzácné a chráněné druhy např. 

lýkovec jedovatý (Daphne mezereum), kruštík bahenní (Epipactis palustris), upolín nejvyšší (Trollius 

altissimus), přesličku největší (Equisetum telmateia) i oba výše zmíněné chráněné druhy. V korytě 

protékající Liběchovky nacházíme např. i vzácnou ruduchu Batrachospermum moniliforme a z dalších 

vodních rostlin např. potočnici Nasturtium sterile. 

V území přírodní rezervace se vyskytuje řada vzácných druhů plžů, z nichž nejzajímavější je vrkoč 

bažinný (Vertigo moulinsiana), vrkoč útlý (V. angustior) a oblovka velká (Cochlicopa nitens). 

Z dalších druhů bezobratlých živočichů hostí mokřady zejména několik vzácných druhů pavouků, 

z nichž je významná zejména snovačka Enoplognatha caricis, která je z Čech prozatím známa pouze 

z této lokality. Z obratlovců je zajímavý výskyt rejsce černého (Neomys anomalus). V údolí 

Křenovského potoka žije populace mloka skvrnitého (Salamandra salamandra), který je na 

Kokořínsku velmi vzácný. 

(http://kokorinsko.ochranaprirody.cz) 

 

MOKŘADY DOLNÍ LIBĚCHOVKY 

Popis: Rozsáhlá soustava mokřadů v nivě meandrujícího potoka Liběchovka. Zastoupeno je množství 

ekosystémů vázaných na podzemní vodu – prameniště, mokřadní olšiny, ostřicové porosty, mokřadní 

louky. Území je poměrně floristicky chudé, naopak z faunistického hlediska je velmi významné, 

zejména z důvodu výskytu vzácných měkkýšů. Území sestává ze dvou částí rozdělených obcí 

Tupadly. Přírodní rezervace je v rámci Ramsarské úmluvy součástí mezinárodně významného 

mokřadu „Mokřady Liběchovky a Pšovky“.  

Vodní režim: Území je ovlivněné jak vodním režimem povrchových vod (součást nivy Liběchovky) 

tak i režimem podzemních vod. Vzhledem k čerpání podzemních vod nelze vyloučit negativní 

ovlivnění území. 

Přírodní rezervace leží na dně mechovitého údolí Liběchovky. V podloží fluviálních uloženin 

Liběchovky byly mezi Želízy a Chudolazy pomocí vrtů zjištěny slínité prachovce a pískovce. V jejich 

nadloží vystupují nade dnem údolí slínitopísčité prachovce a výše slínité pískovce, místy 

s brachiopody (rhynchonelami). V Tupadlech pak následují výše slínitoprachovité sedimenty 

přecházející výše v jemnozrnný slínitý pískovec. Křemenný pískovec kvádrový s chudou 

prachovitojílovitou základní hmotou a s vložkou štěrčíkového pískovce vrcholové části cyklu zde 

ukončuje vrstevní sled jizerského souvrství (střední turon). Směrem k severoseverovýchodu ubývá ve 

http://kokorinsko.ochranaprirody.cz/


 

125 

 

 

vyšších částech cyklů vápnité složky. V Chudolazích jsou v nadloží křemenných pískovců středního 

cyklu (první kokořínský kvádr) přítomny vápnité pískovce a pískovce (druhý kokořínský kvádr, 

střední – svrchní turon). Výplň údolí tvoří ve spodní části písky s jílovitými a prachovými vložkami, 

ojediněle na bázi se štěrky. Výše se střídají s jílovitými a prachovými sedimenty, které místy 

převládají (pleistocén – subrecent). V údolní nivě jsou nejvýznamněji zastoupeny nivní hlíny, 

podřadně písčité jíly, slatiny aj. (holocén). Lokálně jsou běžné prameny (např. severně od Želíz, 

v Tupadlech), které umožňují vznik mokřadů, slatin a zamokřených luk. Do údolí ústí rokle 

s písčitohlinitými a písčitými sedimenty. Svahy a skalní stupně jsou zčásti kryty spraší a písčitými 

svahovinami. 

Převládající část porostů na území přírodní rezervace tvoří olšové luhy sv. Alnion incanae, jen 

okrajově se vyskytují mokřadní olšiny sv. Alnion glutinosae. Nelesní společenstva jsou zastoupena 

především rákosinami s dominantním rákosem obecným (Phragmites australis) a chrasticí rákosovitou 

(Phalaris arundinacea) a porosty vysokých ostřic (Caricetum acutiformis, Caricetum paniculatae). 

Území je poměrně chudé na výskyt vzácných druhů rostlin, některé sušší plochy postupně zarůstají 

expansivními druhy (sadec konopáč Eupatorium cannabinum, americké zlatobýly Solidago 

canadensis, S. gigantea a ojediněle i křídlatka japonská Reynoutria japonica a bolševník velkolepý 

Heracleum mantegazzianum). 

Území je faunisticky velmi hodnotné. Vlastní Liběchovku obývá v silných populacích velmi vzácný 

mlž hrachovka říční (Pisidium amnicum) a h. čárkovaná (P. tenuilineatum), mokřady vzácný plž vrkoč 

bažinný (Vertigo moulinsiana) a oblovka velká (Cochlicopa nitens) a dále pavouci Hygrolycosa 

rubrofasciata a Mysmenella jobi. Z obratlovců je velmi zajímavý výskyt čolka horského (Triturus 

alpestris), který zde má jednu z nejníže položených lokalit v České republice. 

(http://kokorinsko.ochranaprirody.cz) 

 

POLABSKÁ ČERNAVA 

Národní přírodní rezervace Polabská černava je unikátní lokalitou společenstev vápnitých slatin 

(černav) - jejich zachování je zde i hlavním předmětem ochrany. Byla vyhlášena již v roce 1946 na 

rozloze 7,7 ha. Jedná se o rozsáhlé území na zbytku mohutného slatinného ložiska na západním okraji 

obce Mělnická Vrutice v údolní nivě Pšovky. Území černav (slatin) je natolik vzácné, že bylo zahrnuto 

do evropské sítě chráněných lokalit - NATURA 2000, do Evropsky významné lokality Kokořínsko.  

 

 

Obr. 9-9. Polabská černava (Foto: Hana Urbanová, http://www.cittadella.cz). 

http://kokorinsko.ochranaprirody.cz/


 

126 

 

 

 

Popis: Zbytek kdysi rozsáhlých přirozených slatinných luk, tzv. černav, s výskytem celé řady 

vzácných a ohrožených rostlinných druhů, především z čeledi šáchorovitých a vstavačovitých. Jeden 

z nejvýznamnějších mokřadů České republiky. Národní přírodní památka je v rámci Ramsarské 

úmluvy součástí mezinárodně významného mokřadu „Mokřady Liběchovky a Pšovky“. 

Vodní režim: Vysoce prioritní území z hlediska vazby na podzemní vodu, charakter území je prakticky 

zcela závislý na režimu podzemních vod. PR se nachází v oblasti odvodnění křídových sedimentů. 

Hladina podzemní vody je zde výrazně ovlivněna čerpáním z vodárenských vrtů v Řepínském dole, 

což především v sušších letech výrazně negativně ovlivňuje celou NPP. Území je ohroženo 

vysycháváním. Podrobně tuto problematiku zpracoval Patzelt et al. (2015). 

Reliéf území je velmi plochý - v západní části převládají slatiny a mokřadní louky, východní část je 

spíše lesnatá. Geologickým podkladem jsou křídové slíny a pískovce obohacené vápníkem, na ně 

nasedají další sedimenty, z nichž převládají zejména vápnité slatiny. Pleistocénní štěrkopísky a 

křídové horniny byly během kvartéru kompletně pokryty potočními nivními sedimenty a vápnitými 

slatinami o průměrné mocnosti 5 metrů. Vznik vápnitých slatin umožnila přítomnost pramenného 

horizontu s vysokým obsahem vápenatých iontů na bázi nivy potoka. 

Zajímavým fenoménem Polabské černavy je poměrně vydatný pramen vyvěrající přímo na ploše 

černavy, pramen je zmiňován v historických podkladech, avšak není zřejmé, zda se jeho vydatnost v 

čase mění, popř. zda došlo ke změně vydatnosti po zahájení čerpání ve vrutické skupině vrtů (od r. 

1979). Prameniště je vyvinuto na ploše několika desítek metrů čtverečních, veškeré vody jsou 

odváděny příkopem lemujícím tvoři jižní hranici NPR, odváděné vody jsou už mimo území NPR 

zřejmě využívány pro potřeby rybích sádek, které byly zřízeny těsně za jz. hranici černavy. Plocha 

černavy je dále odvodněna soustavou několika mělkých rýh cca S-J směru a dále jednou výraznou 

rýhou JZ směru, rýhy jsou odvodněny do hlavního přikopu. V pramenné oblasti se hladina podzemní 

vody nachází celoročně v těsné blízkosti povrchu, v jižní časti lokality, poblíž hlavního přikopu a 

podél dolních úseků rýh, se hladina podzemní vody vyskytuje v hloubce cca 20-40 cm pod povrchem 

(soudě dle hloubky rýh a výšky hladiny v uměle vytvořených jezírkách), v jarních měsících není 

vyloučeny krátkodobý vystup na povrch. Ovšem v severní časti lokality vzhledem k charakteru 

vegetace leží průměrná hladina podzemní vody podstatně hlouběji. 

Na slatiny na vyvýšeninách navazují bezkolencové louky a suché trávníky. V porostech dominuje 

bezkolenec modrý a další traviny jako metlice trsnatá (Deschampsia cespitosa) nebo kostřava luční 

(Festuca pratensis). V nivě Pšovky se dále vyskytují kvalitní porosty pcháčových luk, které bývají 

vytlačovány rákosem obecným (Phragmites australis). Z důvodu zabránění expanze rákosu se dnes 

vybrané nejcennější lokality každoročně pravidelně kosí. Pravděpodobně nejzajímavější rostlinou je tu 

tučnice obecná (Pinguicula vulgaris). Tato drobná rostlina ve tvaru hvězdy je jedna z našich 

masožravých rostlin. Na svých listech má trávicí žlázky obsahující lepkavý sekret s trávicími enzymy, 

na který chytá drobný hmyz. Listy se po usednutí hmyzu na okrajích svinou a uvězní tak svoji oběť a 

následně začne vlastní trávení. Rostlina není konkurenčně silná (bývá vytlačována ostatními druhy), 

proto pro svůj růst potřebuje otevřené nebo narušené prostory - okraje malých tůněk, přirozené terénní 

deprese nebo okraje vodních příkopů. Na území rezervace rostou i další chráněné druhy rostlin jako 

např. vstavač vojenský (Orchis militaris), prstnatec májový (Dactylorhiza majalis) nebo kruštík 

bahenní (Epipactis palustris). 
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Mokřadní plochy v rezervaci hostí řadu významných a v mnoha případech i vzácných druhů 

živočichů. Typickými obyvateli podmáčených ploch jsou obojživelníci. Na území rezervace se můžete 

setkat s ropuchou obecnou (Bufo bufo), skokanem hnědým (Rana temporaria) a skokanem štíhlým 

(Rana dalmatina). Pro podporu výskytu obojživelníků jsou v rezervaci vytvářeny drobné tůňky. 

V rezervaci byly v roce 2000 nalezeny velmi vzácné druhy, které jsou zpravidla vázány na cenná 

mokřadní společenstva rostlin. Malý motýl drobník krvavcový (Stigmella sanguisorbae) má na 

Polabské černavě jediný doložený výskyt v celé České republice. 

Přestože je rezervace poměrně malá, žije zde mnoho druhů ptáků. Rákosiny podél strouhy využívají k 

hnízdění rákosníci. Hnízdí zde 3 druhy - rákosník obecný (Acrocephalus scirpaceus), rákosník 

proužkovaný (Acrocephalus schoenobaeus) a rákosník zpěvný (Acrocephalus palustris). Na strouhách 

je vzácně pozorována kachna čírka modrá (Anas querquedula), která patří mezi silně ohrožené druhy. 

(Patzelt et al. 2015; http://www.cittadella.cz) 

 

VŠETATSKÁ ČERNAVA 

 

Obr. 9-10 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 

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): 

http://www.cittadella.cz/
http://www.melnik.info/
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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. 9-11. Vymezení širší oblasti – Křída pravostranných přítoků Labe (Patzelt et al. 2015, upraveno dle Progeo) 

 

Z výsledků matematického modelování vyplývá, že snížení celkového odběru z HGR 4522 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. 

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. 
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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 České republiky. Zachování těchto území je prioritní. 

Uvážené nakládání s podzemními vodami představuje základní podmínku jejich zachování. 

 

9.2.2.  POPIS JEDNOTLIVÝCH CHRÁNĚNÝCH ÚZEMÍ 

Následuje stručný popis dalších jednotlivých chráněných území (MZCHÚ, EVL a PO) s vazbou na 

vodu nebo v okolí výchozů kolektoru C, z veřejně dostupných zdrojů uvedených u každé lokality. 

 

ROVERSKÉ SKÁLY 

Rozsáhlý lesní komplex evropsky významné lokality se nachází v severní části CHKO Kokořínsko 

zhruba mezi kopcem Vlhošť a silnicí Dubá - Tuhaň. Rozsahem největší část území tvoří křídové 

sedimenty – pískovce jizerského souvrství (střední – zčásti svrchní turon). Reliéf Roverských skal lze 

označit za erozně denudační a jeho vznik je z velké části podmíněn litologickým charakterem 

křídových, terciérních a kvartérních hornin. Lze ho označit za strukturní stupňovinu s hustou sítí 

kaňonovitých údolí. Základní typy půd úzce souvisejí s půdotvornými substráty. Na převážně 
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fyzikálních rozpadech křemenných pískovců se vyskytují kyselé rankery, podzolované kambizemě 

a podzoly. 

 

 

Obr. 9-12. Roverské skály - Na okrajovkách. Zde prochází skalou železivec - subvertikální železitá plotna, která 

díky vysoké pevnosti nesnadno eroduje a chrání před oplachem i okolní měkčí horninu. 

(http://www.roverky.cz/galerie/indr10.html) 

 

Lesní porosty Roverských skal tvoří především borové doubravy a na extrémních místech (okraje skal, 

některé skalní plošiny) i reliktní bory. V hlubších údolích obvykle převládají nepůvodní smrčiny, 

částečně se zachovaly acidofilní bučiny. V podrostu většiny borových porostů dominuje borůvka černá 

(Vaccinium myrtillus), popř. brusinka obecná (Vaccinium vitis-idaea), vřes obecný (Calluna vulgaris) 

a metlička křivolaká (Avenella flexuosa). Na osluněných hranách skal se vyskytují maloplošná 

vřesoviště. Skalní vegetace je častá, ale netypická a slabě vyvinutá - převládají mechorosty a částečně 

kapraďorosty (Polypodium vulgare, Dryopteris sp.div.). Vláskatec tajemný (Trichomanes speciosum) 

osídluje četné voštiny, jeskyně a převisy skal v místech, kde je dostatečná vlhkost a kam dopadá jen 

minimum slunečního záření.   

(http://www.nature.cz) 

 

MARTINSKÉ STĚNY 

Uvedené území je tvořeno pískovcovou plošinou a příkrou hranou skal v nadmořské výšce 390 - 420 

m. Chráněné území bylo zřízeno k ochraně vzácného společenstva bezobratlých živočichů, 

obývajících pískovcové skály, porosty lišejníků a vřesoviště. Cenná je specifická geomorfologie 

http://www.roverky.cz/galerie/r1009-m.html
http://www.nature.cz/
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pískovcových stěn. Pískovcové skály jsou tvořeny kvádrovými středně zrnitými a hrubozrnnými 

pískovci jizerského souvrství české křídové pánve. V horních polohách skal jsou koncentrovány 

limonitické polohy, na úbočích skal se silně projevuje zvětrávání v podobě voštin a říms. Vyvinuty 

jsou surové půdy s hrubě skeletovitým rozpadem hornin a nevýraznou humifikací. 

 

 

Obr. 9-13. Přírodní památka Martinské stěny (foto: Petr1888, CC BY-SA 3.0) 

 

Pískovcová plošina je porostlá reliktním borem sv. Dicrano-Pinion s rozvolněným stromovým patrem. 

Na hraně skal se vyskytují jen ojedinělé borovice, časté jsou zde porosty vřesu obecného (Calluna 

vulgaris) a lišejníků, především dutohlávek (Cladonia sp. div.). Velké plochy zaujímají i holé 

pískovcové skály. 

Území je významným refugiem společenstev bezobratlých živočichů obývajících holé pískovcové 

skály, porosty vřesu a lišejníků. Z významných druhů je možné jmenovat slíďáka Alopecosa fabrilis 

vyskytujícího se v ČR pouze na několika lokalitách v CHKO Kokořínsko či vzácného sklípkánka 

hnědého (Atypus affinis), příbuzného severoamerických sklípkanů. 

 

KOSTELECKÉ BORY 

Posláním této přírodní rezervace je ochrana rozsáhlých borových porostů reliktního charakteru 

s typickými společenstvy rostlin a živočichů. 

Vegetace je zde tvořena acidofilními lesními společenstvy. Na hřbety a skalní hrany s mělkou vrstvou 

půdy jsou vázány bory asociace Dicrano-Pinetum, v malé míře se na méně exponovaných stanovištích 

vyskytují borové doubravy asociace Vaccinio vitis-idaeae-Quercetum. Stromové patro obou 

společenstev je tvořeno borovicí lesní, v borových doubravách je navíc přimíšen i dub. Nápadný rozdíl 

mezi společenstvy je ve fyziognomii stromového patra - v reliktních borech jsou borovice nižší, často 

pokroucené a s nižším zápojem, naopak je zde hojně zastoupeno spodní patro mladších jedinců (toto 

v borových doubravách prakticky chybí). Obě jednotky mají též velmi podobný bylinný podrost, 

tvořený především borůvkou a několika dalšími acidofyty. Pouze na extrémních stanovištích v borech 

je místy výrazněji vyvinuto mechové a lišejníkové patro. Z významnějších rostlinných druhů se 
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v rezervaci vyskytuje psamofilní druh kolenec Morisonův (Spergula morisonii) a horský prvek 

sedmikvítek evropský (Trientalis europaea). 

 

 

Obr. 9-14.Kostelecké bory (foto: Matěj Baťha, CC BY-SA 3.0) 

 

Území je také významným refugiem pro společenstva bezobratlých živočichů obývajících porosty 

vřesu, lišejníků a přirozené borové lesy s dostatkem starých a odumírajících stromů. Vyskytují se tu 

vzácné či ohrožené druhy především pavouků, brouků a blanokřídláho hmyzu. V lesních porostech 

byly pozorovány chráněné druhy ptáků, jako silně ohrožený lelek lesní (Caprimulgus eurapaeus), sýc 

rousný (Aegolius funereus) a kulíšek nejmenší (Glaucidium passerinum). 

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR a Lesy České republiky, s. p., uzavřely roku 2006 dohodu o 

ponechání lesních porostů v této rezervaci samovolnému vývoji. Cílem uzavřené dohody je umožnit 

na vymezeném území uchování a obnovu přirozeně se vyvíjejících lesních ekosystémů a zajistit 

sledování jejich dalšího vývoje při maximálním omezení lidských vlivů. Přirozený vývoj podle této 

dohody v praxi znamená vyloučení veškeré výchovné, obnovní a nahodilé těžby, dále umělého 

obnovování porostů a rozšiřování lesní dopravní sítě. V dotčené lokalitě v současné době nejsou 

umístěna a v budoucnosti ani nebudou zřizována žádná krmná zařízení. Lov zvěře zde však není 

omezen. Největším přínosem tohoto projektu je průběžný monitoring a podrobný lesnický výzkum 

lokality. Poznatky, které zde budou díky průběžnému monitoringu získány, budou následně využity 

zejména k rozvoji přírodě blízkých forem lesního hospodaření a stanovení péče o chráněná území. 

(http://kokorinsko.ochranaprirody.cz) 

 

DEŠTENSKÉ PASTVINY 

Přírodní památka se rozkládá na několika menších strání oddělených pásy křovin, slunných svazích 

s vysokou druhovou diverzitou.  

http://kokorinsko.ochranaprirody.cz/
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Na lokalitě se setkávají jak luční druhy, ale i druhy sušších stanovišť, stepní druhy. Bohatost doplňují i 

druhy lemových společenstev. 

 

 

Obr. 9-15. Přírodní památka Deštenské pastviny (foto: wikimedia commons) 

 

Důvodem ochrany jsou teplomilné sveřepové trávníky na vápnitých pískovcích a s výskytem 

ohrožených druhů rostlin, které zde mají v rámci CHKO hraniční výskyt. Cílem péče je zamezení 

rozšiřování dřevin a udržení travinných společenstev. V posledních 2 letech došlo k výraznému 

vyřezání nežádoucích nárostů křovin, především trnky. Nejvhodnější management je zavedení 

extenzivní pastvy, které je plánováno na r. 2011. Zatím je realizováno pravidelné kosení travních 

porostů. Kosení probíhá mozaikovitě, tak aby část plochy byla ponechána pro bezobratlé živočichy a 

také řada rostlin mohla dokončit svůj vegetační cyklus, např. plné dozrání semen. 

Podklad je tvořen středoturonskými středně zrnitými vápnitými pískovci jizerského souvrství české 

křídové pánve. Ve vápnitém tmelu jsou zachovány úlomky mechovek a drť schránek ústřic. Půdní 

pokryv je tvořen pararendzinami až bazickými kambizeměmi. 

Největší plochy v území porůstají společenstva semixerotermních trávníků svazu Bromion erecti. 

Dominantním druhem je sveřep vzpřímený (Bromus erectus), z dalších charakteristických druhů se 

vyskytují pcháč bezlodyžný (Cirsium acaule), p. bělohlavý (C. eriophorum), černohlávek velkokvětý 

(Prunella grandiflora), vítod chocholatý (Polygala comosa), hořeček brvitý (Gentianopsis ciliata). 

V těchto společenstvech rostou i chráněné druhy jako zlatovlásek obecný (Aster linosyris), sasanka 

lesní (Anemone sylvestris) a koniklec luční (Pulsatilla pratensis). Populace koniklece je zde poměrně 

silná, a tak můžeme na jaře pozorovat desítky kvetoucích jedinců. Naopak zlatovlásek tvoří bohaté 

žlutě kvetoucí porosty spíše v pozdním létě či na začátku podzimu. Část území porůstají druhotné 

křoviny, v jejichž zástinu se vyvíjejí společenstva teplomilných lemů (Geranion sanguinei) 

s kakostem krvavým (Geranium sanguineum), rozrazilem ožankovitým (Veronica teucrium), 

dobromyslí obecnou (Origanum vulgare) a jetelem prostředním (Trifolium medium). 
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Podrobnější zoologický průzkum tohoto území započal až v roce 2002. Vzhledem k charakteru území 

lze očekávat zejména bohaté zastoupení teplomilných druhů naší fauny. Příkladem může být plž 

páskovka žíhaná (Cepaea vindobonensis). V roce 2002 zde byla nalezena pestřenka Pelecocera 

tricinta, která byla v Čechách do té doby považována za vyhynulou. 

 

KOKOŘÍNSKO 

Ochrana území EVL se týká kapradiny vláskatec tajemný (Trichomanes speciosum) pro který je 

Kokořínsko největší českou (možná 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. 

Rozsahem největší část tvoří křídové sedimenty – pískovce jizerského souvrství (střední – zčásti 

svrchní turon). Lze v něm rozlišit tři litologické jednotky převážně charakteru inverzních, do nadloží 

hrubnoucích cyklů. Z kvartérních sedimentů jsou rozsahem nejvýznamnější pokryvy převážně 

svrchnopleistocenních spraší a sprašových hlín a na příkřejších svazích deluvioeolické sedimenty. 

Úpatí svahů pokrývají místy deluviální (svahové) sedimenty. Nejmladší, holocenní, jsou fluviální 

hlinitopísčité sedimenty niv a litologicky podobné deluviofluviální sedimenty morfologicky 

významných splachových údolí. V údolních nivách se projevuje přítomnost pramenů a zastřených 

výronů podzemních vod vznikem mokřadů a zamokřených luk. 

Lokalita "Na Pastvách" má v podkladu pískovce až slínovce překryté spraší a sprašovými hlínami. 

Místy, kde vystupují slínovce na povrch, dochází k vytváření mokřin. 

Lokalitu "U háječku" tvoří svah orientovaný k jihu. Sklon svahu v místech výskytu střevíčníku 

pantoflíčku (Cypripedium calceolus) je okolo 30 stupňů. Místy jsou patrné uměle vytvořené kamenné 

zídky, které jsou pozůstatkem původního způsobu hospodaření (pravděpodobně pastvou).  

(http://kokorinsko.ochranaprirody.cz, http://www.nature.cz) 

 

ŽELÍZKY 

Posláním této přírodní památky je ochrana teplomilných trávníků na hranách skal s výskytem 

ohrožených a vzácných společenstev typických pro tyto biotopy, včetně zvláště chráněných druhů 

rostlin a živočichů (např. kosatec bezlistý Iris aphylla, koniklec luční (Pulsatilla pratensis). 

Jedná se zde o společenstva sv.Bromion erecti, as. Scabioso ochroleucae-Brachypodietum pinnatum, 

mezernaté teplomilné trávníky s válečkou prapořitou na sprašových plotnách. Ze zajímavých druhů 

rostlin se tu vyskytují druhy charakteristické pro lesostepní společenstva tř. Festuco-Brometea, 

bělozářka větvitá (Anthericum ramosum), ostřice jarní (Carex humilis), tolice srpovitá (Medicago 

http://kokorinsko.ochranaprirody.cz/
http://www.nature.cz/
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falcata), rozrazil klasnatý (Pseudolysimachion spicatum), šalvěj luční (Salvia pratensis). Ze 

vzácnějších dřevin v památce roste jeřáb břek (Sorbus torminalis) a roztroušeně i jalovec obecný 

(Juniperus communis), který tu také byl v nedávné minulosti vysazen. Teplomilné trávníky přecházejí 

v kyselou doubravu, která je však značně invadována akátem. Z živočichů je významný výskyt 

vzácných bezobratlých druhů živočichů, zejména pavouků. Příkladem jsou vzácné termofilní druhy 

Abacoproeces saltuum a Zelotes aurantiacus. 

 

 

Obr. 9-16. PP Želízky (foto: ŠJů, CC-BY-SA 3.0) 

 

V současnosti péče o toto území spočívá především v odstraňování náletu akátu, který zde potlačuje 

bylinné patro, resp. v podpoře populací vzácných a zvláště chráněných druhů rostlin, především tedy 

kosatce bezlistého (Iris aphylla). 

(http://kokorinsko.ochranaprirody.cz) 

 

STRÁNĚ HLUBOKÉHO DOLU 

Posláním této přírodní památky je ochrana xerotermní lokality na hranách skal s výskytem ohrožených 

a vzácných společenstev typických pro tyto biotopy, včetně zvláště chráněných druhů rostlin 

a živočichů (např. kosatec bezlistý Iris aphylla, koniklec luční Pulsatilla pratensis, třemdava bílá 

Dictamnus albus]. 

Pískovcové skály jsou porostlé teplomilnými trávníky a lemy, které směrem k polím přecházejí 

v rozvolněnou doubravu. Na úzký pruh skalních výchozů volně navazuje teplomilná doubrava svazu 

Quercion pubescenti - petraeae. Lesní společenstva zaujímají asi 70 % území, ostatní plochy jsou 

většinou skalní hrany bez výraznější vegetace, případně na skalních výchozech můžeme hovořit 

i o reliktních borech svazu Dicrano - Pinion. V západní části přechází doubrava v dubohabřinu, která 

má ruderalizované bylinné patro (Urtica dioica, Impatiens parviflora). 

http://kokorinsko.ochranaprirody.cz/
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Obr. 9-17. PP Stráně Hlubockého dolu (foto: Juandev, CC-BY-SA 3.0) 

 

Ruderalizace je dána pravděpodobně přísunem živin z polí, která přímo navazují na přírodní památku. 

Přechod mezi doubravou a skalními výchozy je tvořen trávníky sv. Bromion erecti, prezentované 

především dominantní válečkou prapořitou (Brachypodium pinnatum), sveřepem vzpřímeným 

(Bromus erectus) a smělkem (Koeleria macrantha), doplněnými druhy jako např. bělozářka větvitá 

(Anthericum ramosum), rozrazil klasnatý (Veronica spicata), čistec vzpřímený (Stachys recta) nebo 

zlatovlásek obecný (Aster linosyris), místy se objevuje i vzácný zvonek boloňský (Campanula 

bononiensis), dobromysl obecná (Origanum vulgare) nebo kavyl Ivanův (Stipa pennata). Na několika 

místech se vytvořily suché bylinné lemy sv. Geranion sanguinei, reprezentované především 

teplomilným kakostem krvavým (Geranium sanguineum), kokoříkem vonným (Polygonatum 

odoratum) a třemdavou bílou (Dictamnus albus), která na některých lokalitách tvoří dominantu 

(východní část přírodní památky). Třemdava se roztroušeně vyskytuje i v kontaktu se sv. Bromion 

erecti, většinou v západní části přírodní památky. Na mělkých půdách se na několika místech 

vyskytuje kosatec bezlistý (Iris aphylla), často je doprovázen smolničkou obecnou (Lychnis viscaria), 

ostřicí jarní (Carex humilis), hvozdíkem kartouzkem (Dianthus carthusianorum) nebo smldníkem 

jelením (Peucedanum cervaria). Významný je také výskyt vzácnějších druhů dřevin, např. hrušeň 

polnička (Pyrus pyraster), jeřáb břek (Sorbus torminalis). V roklích mezi jednotlivými skalními útvary 

jsou stinné lesy, které jsou přechodem mezi bučinami a suťovými lesy, ve stromovém patře se 

vyskytuje lípa, jasan, buk a habr. 

Z fauny jsou zde významná společenstva bezobratlých živočichů, která jsou vázána zejména na hrany 

skal porostlé xerotermní vegetací. Pozornost zaslouží hlavně výskyt pavouků a blanokřídlých (např. 

kriticky ohrožená včela Ectemnius lituratus). Setkat se zde můžeme i s cikádou chlumní (Cicadetta 

montana). Doubravy a zejména staré odumírající duby na skalách jsou také významným refugiem pro 

brouky (Coleoptera). Fauna obratlovců se příliš neliší od fauny obdobných území v CHKO a nebyl 

zde zjištěn výskyt významnějších druhů. V r. 2006 byla ve starém dubu nalezena obsazená hnízdní 

dutina puštíka obecného (Strix aluco). 

(http://kokorinsko.ochranaprirody.cz) 

http://kokorinsko.ochranaprirody.cz/
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STRÁNĚ TRUSKAVENSKÉHO DOLU 

 

Obr. 9-18. Truskavenský důl (foto: ŠJů, CC-BY-SA 3.0) 

 

Chráněným územím je pruh na hranách pískovcových skal, kde žijí vzácné teplomilné rostliny 

a živočichové. 

Skalní defilé nade dnem dolu je tvořeno středně zrnitými a středně až hrubě zrnitými křemennými 

pískovci, hrubnoucími do nadloží, s velmi slabě zastoupenou prachovitojílovitou základní hmotou 

(střední turon). Nejvyšší hrubozrnná spodní část sekvence je morfologicky kryta výrazným stupněm 

hlinitopísčitých svahovin, podobně jako v nadloží jsou jemnozrnné vápnité pískovce, zčásti se slabou 

jílovitou příměsí, nerovně deskovitě odlučné. Tyto jsou součástí svrchní pískovcové sekvence 

jizerského souvrství, tvořené několika cykly nižšího řádu, hrubnoucími do nadloží. K jednomu z nich 

patří středně až hrubě zrnité pískovce, které vystupují z holocenních deluvií pod horní hranou svahu. 

Plošiny a hrany skal s výstupy vápnitých pískovců jsou porostlé společenstvy teplomilných trávníků 

(Scabioso ochrolencae-Brachypodietum pinnati) s populacemi několika vzácných a ohrožených 

rostlin, a to zejména kosatce bezlistého (Iris aphylla), koniklece lučního českého (Pulsatilla pratensis 

subsp. bohemica), kavylu Ivanova (Stipa joannis), omanu srstnatého (Inula hirta), smldníku jeleního 

(Peucedanum cervaria) a kriticky ohrožené mochny skalní (Drymocalis rupestris). Na vrstvách 

kyselých pískovců rostou nenáročné běžné acidofilní rostliny, např. vřes obecný (Calluna vulgaris). 

Z území jsou známy vzácné bezobratlé druhy živočichů, a to zejména pavouků. Žije zde např. 

sklípkánek hnědý (Atypus affinis) a především s. černý (A. piceus), jehož zdejší výskyt lze považovat 

za reliktní. Případ syntopického výskytu těchto druhů je v Čechách dosti ojedinělý. Z brouků tu žije na 

třezalce tečkované vzácnější mandelinka Chrysolina geminata. 

(http://kokorinsko.ochranaprirody.cz) 
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OSINALICKÉ BUČINY 

 

Obr. 9-19. Přírodní památka Deštenské pastviny (foto: wikimedia commons) 

 

Přírodní památka byla zřízena k ochraně porostů bučin na vápnitých pískovcích, s výskytem 

ohrožených druhů rostlin, především vstavačovitých. Jedná se o ojedinělý výskyt na území CHKO. 

Podklad je tvořen slabě až středně zrnitými vápnitými pískovci jizerského souvrství české křídové 

pánve. Jako půda se zde uplatňuje pararendzina s kambizemí ve svrchní poloze s šedou jílovitohlinitou 

skeletovitou zeminou hrudkovité struktury a s občasnými menšími balvany původní horniny. 

Rostlinný pokryv tvoří vápnomilnými bučinami (Cephalanthero-Fagenion). Větší část porostů je 

v terminální fázi vývoje, jedná se tedy o vzrostlý bukový les s nevýznamným zastoupením keřů a 

mladých stromů. Bylinné patro dosahuje jen nízké pokryvnosti, zjištěny byly četné vstavačovité 

rostliny – vstavač nachový (Orchis purpurea), korálice trojklanná (Corallorhiza trifida), kruštík 

růžkatý (Epipactis muelleri) a okrotice bílá (Cephalanthera damasonium). Charakteristický je též 

výskyt druhů dubohabřin a teplomilných doubrav, zaznamenány byly např. ostřice prstnatá (Carex 

digitata), o. horská (C. montana), hrachor černý (Lathyrus niger) a medovník meduňkolistý (Melittis 

melissophyllum). 

Zvířena nebyla doposud podrobněji sledována. Díky dostatku doupných stromů v území hnízdí např. 

holub doupňák (Columba oenas). 

Je třeba podporovat výskyt listnatých dřevin a zcela odstranit borovici vejmutovku (Pinus strobus).  

(http://kokorinsko.ochranaprirody.cz) 

 

ŠPIČÁK U STŘEZIVOJIC 

Skalní jehla (asi 13 m vysoká) z kvádrovitých pískovců prosycených oxidy železa. Skalní útvar tvoří 

převážně hrubozrnné křemenné pískovce a kvádrové až štěrčíkové slepence svrchní části jizerského 

souvrství (střední–svrchní turon), prostoupené množstvím červeno- a rezavohnědě až černošedě 

zbarvených železitých inkrustací (železité pískovce, často až limonit). Ty mají nejrůznější bizarní 

formy – nepravidelně zvlněné a zprohýbané, subhorizontální laminární a páskové struktury (zčásti 

závislé na průběhu zrnitostně odlišných partií), koncentrické a kruhové formy a limonitové ”kamenné 
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růže”. Okolní plošiny jsou pokryty sprašemi a sprašovými hlínami. V nižší části svahů jsou písčitá 

a hlinitopísčitá deluvia. 

 

 

Obr. 9-20. PP Střezivojický Špičák - detail železitých inkrustací skály (foto: petr 1868, CC-BY-SA 3.0) 

 

Na ploše přírodní památky roste smíšený les s velkým zastoupením listnatých dřevin, hlavně buku 

lesního (Fagus sylvatica) a habru obecného (Carpinus betulus). 

(http://kokorinsko.ochranaprirody.cz) 

 

ČERNÝ DŮL 

 

 

Obr. 9-21. PP Černý důl (foto: Jiří Kliner, mapy.cz) 
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Přírodní památka Černý důl leží asi 1 km východojihovýchodně od osady Tubož náležející k obci 

Blatce. Nachází se ve výšce 310 m n. m. na dně úzkého a hlubokého pískovcového údolí. Hlavní část 

území je tvořena mokřadními lučními společenstvy, která jsou po obvodu lemována porosty lesních 

dřevin, převážně listnatých. Na prameništi ve východní části je několik nově vytvořenými tůněk 

a historická studánka vyzděná z pískovcových štuků. 

Posláním přírodní památky je ochrana mokřadních společenstev a na ně vázaných druhů rostlin 

a živočichů. Jedná se především o ekosystémy vlhkých tužebníkových lad a drobných tůněk na 

prameništi. Luční společenstva jsou ohrožena především postupným zarůstáním náletovými dřevinami 

a konkurenčně silnějšími bylinami. Vlivem zastínění dochází k úbytku rostlinných i živočišných 

druhů, ochuzování biodiverzity (druhové rozmanitosti) a postupné celkové degradaci společenstva. 

Nižší část údolních svahů tvoří na spodu středně až hrubě zrnité křemenné pískovce kvádrové, 

přecházející do nadloží v hrubozrnné, místy až se štěrčíkovitými polohami (jizerské souvrství, střední 

turon). V jejich nadloží jsou pískovce svrchní sekvence, uložené v několika do nadloží hrubnoucích 

cyklech; nejvýše položený je se štěrčíkovitým slepencem (svrchní turon). Výplň údolí je 

pravděpodobně jen holocenní, tvořená deluviofluviálními písčitými a hlinitopísčitými sedimenty. 

Mokřadní charakter louky je dán prameny a zastřenými výrony podzemních vod při jihovýchodním 

okraji lokality. Jsou tu vyvinuty převážně glejové půdy. 

Mokřadní louky jsou zajímavé výskytem zvláště chráněných druhů rostlin zařazených v kategorii 

ohrožené druhy, a to prstnatce májového (Dactylorhiza majalis), hadího jazyku obecného 

(Ophioglossum vulgatum) a vachty trojlisté (Menyanthes trifoliata). 

Na stéblech trav v silně podmáčených částech mokřadní louky lze objevit velmi drobného plže 

dosahujícího velikosti jen kolem 2 mm, je to vrkoč bažinný (Vertigo moulinsiana), který je zařazen 

mezi tzv. evropsky významné druhy je jedním z důvodů vymezení evropsky významné lokality (EVL) 

Kokořínsko. V malých tůňkách, které zde vytvořila Správa CHKO Kokořínsko, probíhá vývoj larev 

silně ohrožených druhů obojživelníků - skokan štíhlý (Rana dalmatina) a čolek horský (Triturus 

alpestris). Historicky je udáván i výskyt silně ohroženého mloka skvrnitého (Salamandra 

salamandra). 

(http://kokorinsko.ochranaprirody.cz) 

 

MRZÍNOV 

Předmětem ochrany přírodní památky je stráň stepního charakteru s populacemi několika vzácných 

druhů rostlin. Stráň je v nejvyšší části tvořena sprašemi s podřadnými polohami sprašových hlín 

(svrchní pleistocén), které v mocnostech do 10 m pokrývají plošinu v širším okolí Vysoké. Jejich 

podloží tvoří převážně jemnozrnné vápnité pískovce, zčásti s prachovitojílovitou příměsí, nepravidelně 

deskovitě odlučné. Místy se v nich vyskytují středně zrnité, slaběji vápnité partie nebo vložky. Polohy 

křemenných pískovců, zpravidla s chudým vápnitým tmelem, jsou zcela ojedinělé. Stratigraficky patří 

bázi svrchní sekvence jizerského souvrství (svrchní turon). Na povrchu se vyskytují v drobných 

úlomcích až ke splachové depresi vyplněné písčitohlinitými a hlinitými sedimenty (holocén). 

Území porůstají teplomilné trávníky s válečkou prapořitou (Scabioso ochrolencae-Brachypodietum 

pinnati) a dalšími význačnými druhy, k nimž patří hořec křížatý (Gentiana cruciata), len žlutý (Linum 

flavum), zvonek boloňský (Campanula bononiensis) a záraza vyšší (Orobanche elatior). Z dalších 

zajímavých druhů jmenujme záhořanku žlutou (Orthantha lutea), černohlávek velkokvětý (Prunella 
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grandiflora) a pcháč bezlodyžný (Cirsium acaulon). Území bylo před započetím péče mnohem více 

porostlé hustými porosty náletu dřevin a třtiny křovištní (Calamagrostis epigejos). 

 

 

Obr. 9-22. PP Mrzínov (foto: Michal Klajban, CC-BY-SA 3.0) 

 

Průzkum fauny této přírodní památky je teprve v počátcích. Lze předpokládat, že území bude refugiem 

pro řadu stepních druhů živočichů. Příkladem může být rychle mizející včela Hylaeus confusus. Stejně 

jako v případě PP Na oboře se zde vyskytuje velmi vzácný modrásek Rebelův (hořcový) (Maculinea 

rebeli), který je vázán na porosty hořce křížatého. 

(http://kokorinsko.ochranaprirody.cz) 

 

KAMENNÝ VRCH U KŘENOVA 

Posláním této přírodní památky je ochrana pískovcového skalního hřbetu se zajímavými tvary 

selektivního zvětrávání železitých poloh a inkrustací v pískovcích. 

Jedná se o krátký skalnatý hřbet směru VSV-ZJZ tvořený křemennými pískovci střední části 

jizerského souvrství (střední turon), místy prostoupenými železitým tmelem. V západní části dlouhé 

28 m, široké 7 m a vysoké 12 m jsou vyvinuty mezoformy a mikroformy reliéfu, podmíněné mj. 

výskytem železitých inkrustací (římsy, desky, kamenné růže). Viklan o rozměrech 1,8 x 1,7 x 1,5 m se 

vychyluje při mírném tlaku asi o 5 cm. Sesuté pískovcové bloky a balvanité sutě dokládají působení 

mrazu v chladných obdobích pleistocénu. 

Území bylo s výjimkou skalních povrchů a jejich suťového lemu v minulosti využíváno jako orná 

půda a usazení náletových dřevin se datuje pravděpodobně do období těsně po roce 1945. V současné 

době je skalní útvar ukryt ve vzrostlém lesním porostu, který nemá větší ochranářský význam. 

Dominuje zde borovice lesní (Pinus sylvestris) a významněji je zastoupen též habr obecný (Carpinus 

betulus). 
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Obr. 9-23. PP Kamenný vrch u Křenova (foto: wikimedia commons) 

 

Lokalita je často navštěvována turisty, a to zejména vyhlídková skála na západním konci hřbetu. 

Nezodpovědní návštěvníci zde však mohou způsobit poškození skalních útvarů. 

(http://kokorinsko.ochranaprirody.cz) 

 

NA OBOŘE 

 

 

Obr. 9-24. Jedna z chráněných travnatých strání PP Na oboře (foto: Ondřej Šubr, CC-BY-SA 3.0) 
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Přírodní památka se nachází na jižním svahu protáhlého hřbetu východozápadní orientace, který leží 

asi 1 km severně až severozápadně od osady Chodeč náležející k obci Vysoká. PP je složena ze 4 

nesouvislých ploch, jejichž nadmořská výška se pohybuje v rozmezí 250–306 m n. m. Posláním PP je 

ochrana stepních strání a na ně vázaných druhů rostlin a živočichů. Rostliny i živočichové jsou 

ohroženy zejména zarůstáním otevřených lučních partií náletovými dřevinami i konkurenčně 

silnějšími bylinami, jako např. třtina křovištní (Calamagrostis epigeos). Většina vzácných stepních 

druhů rostlin a živočichů je vázána na plochy s pravidelně narušovaným drnem, kde dochází 

k dočasnému odstranění vegetace až na holou hlínu. 

Pod strání u Horní Zimoře vystupují ve skalních kulisách středně zrnité, výše středně až hrubě zrnité 

a hrubozrnné křemenné pískovce s chudou prachovitojílovitou základní hmotou (jizerské souvrství, 

střední turon). Stráň v jejich nadloží, podobně jako na třech dále na východ vymezených lokalitách, 

tvoří sprašová závěj. Spraše s polohami sprašových hlín obsahují místy jemná vápnitá pseudomycelia 

a cicváry (svrchní pleistocén). 

Suché xerotermní stráně jsou porostlé suchými trávníky s válečkou prapořitou (společenstvo Scabioso 

ochrolencae-Brachypodietum pinnati) a řadou rostlin typických pro toto společenstvo - dobromysl 

obecná (Origanum vulgare) nebo řepík lékařský (Agrimonia eupatoria) a roztroušenými keři a stromy 

(švestka domácí, trnovník akát, jilm habrolistý, trnka obecná, svída krvavá, řešetlák počistivý, hloh a 

další). Významný je výskyt několika zvláště chráněných rostlin patřících mezi ohrožené druhy - hořec 

křížatý (Gentiana cruciata), zvonek boloňský (Campanula bononiensis), sasanka lesní (Anemone 

sylvestris), vemeník dvoulistý (Platanthera bifolia). Rostou zde ale i vzácné zárazy – např. atraktivní 

záraza žlutá (Orobanche lutea). 

Suché stráně jsou obývané řadou teplomilných druhů živočichů. Velmi významná jsou společenstva 

bezobratlých živočichů, především hmyzu. Např. hořec křížatý je živnou rostlinou pro kriticky 

ohroženého modráska hořcového Rebelova (Maculinea alcon rebelii). Jeho housenky se vyvíjejí 

nejprve v poupatech této rostliny a později žijí v zemních mraveništích, kde se živí mravenčími 

larvami. Na jiných rostlinách se zase vyvíjí naši dva otakárci, fenyklový žijící na rostlinách 

mrkvovitých (Papilo machaon) a ovocný (Iphiclides podalirius) živící se listy růžokvětých dřevin 

(hloh, trnka, švestka). Nedávno zde byl zjištěn výskyt drobného broučka svižníka německého 

(Cicindela garmanica), který je znám jen z několika míst České republiky. Občas zde lze zahlédnout 

cikádu chlumní (Cicadetta montana) nebo černě zbarvenou jedovatou majku (Meloe rugosus). 

(http://kokorinsko.ochranaprirody.cz) 

 

ŽERKA 

Území EVL leží v blízkosti JZ hranice CHKO Kokořínsko, asi 7,5 km S od Mělníka. Území je tvořeno 

poměrně nepřehledným terénem s mělkými širokými údolíčky. Mozaika „bílých strání“ 

s teplomilnými trávníky, polních lad a porostů křovin. Lokalita se nachází v oblasti kvádrových 

pískovců středního turonu. Ty jsou zčásti překryty poněkud mladšími (svrchní turon-coniak) slínovci a 

vápnitými jílovci, na které je vázán typický fenomén „bílých strání“. Převažují rendziny až 

parahnědozemě. 
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Obr. 9-25. Zpustlý pramen v EVL Žerka (foto: krausv, mapy.cz) 

 

Nejvýznačnějším ochranářsky atraktivním objektem je mimořádně dobře zachovalý soubor 

širokolistých trávníků sv. Bromion, na který je vázána řada ohrožených druhů, např. hvězdnice 

zlatovlásek (Aster linosyris), koulenka prodloužená (Globularia punctata), hořec křížatý (Gentiana 

cruciata), zahořanka žlutá (Orthantha lutea). Lokalita je funkčním refugiem sloužící pro obnovu 

druhové rozmanitosti, kdy je možno na opuštěných polích sledovat pozvolnou změnu v druhově 

bohaté suchomilné trávníky s výskytem i některých ohrožených a chráněných druhů. 

(http://www.nature.cz) 

 

HOLÝ VRCH 

 

Obr. 9-26. Lýkovec vonný (Daphne cneorum) na Holém vrchu (foto: Zdeněk Patzelt, http://www.cittadella.cz) 
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Národní přírodní památku tvoří skalní výchozy Holého vrchu nad obcí Lhotka u Mělníka. Jedná se 

o ploché návrší pískovcových skal s mozaikou keřů, borového lesa, skal a fragmentů širokolistých 

trávníků. 

NPP Holý vrch byla zřízena k ochraně ojedinělého izolovaného výskytu kriticky ohroženého lýkovce 

vonného (Daphne cneorum). Jedná se o jednu z posledních lokalit lýkovce vonného v Čechách. 

Populace není příliš silná, proto péče o lokalitu je pečlivě plánována. Jedná se především o 

pravidelnou kontrolu lokality, aby zde neležely např. polomy borovic. Dále byly v minulosti na 

lokalitě odstraněny nežádoucí nárosty křovin a ostružiníků. 

Podklad tvoří kvádrové pískovce vystupující ve formě plochého návrší, které je ukončeno strmými 

svahy. Na hraně se západní orientací je vyvinut gradient od chudé pískovcové květeny, pak následuje 

pás s hlubší půdou, pravděpodobně sprašemi a pak výchozy skal. Na hluší půdě se vyskytuje lýkovec 

vonný a v okolí výskytu širokolisté teplomilné trávníky s válečkou prápořitou.  Z dalších zajímavých 

druhů zde nalezneme mochnu bílou (Potentilla alba) nebo teplomilný žlutobíle kvetoucí jetel alpský 

(Trifolium alpinum).  Na jižních svazích, kde se vyskytuje mozaika dřevin a otevřených ploch 

nalezneme koniklec luční (Pulsatilla pratensis) nebo kavyl Ivanův (Stipa pennata). Byl zde zjištěn 

druh motýlu bejlomorka Dasineura daphnes, která je svým vývojem vázána na lýkovec vonný. 

(http://kokorinsko.ochranaprirody.cz) 

 

LABE – LIBĚCHOV 

 

Obr. 9-27. Labe u Mělníka (http://strednicechy.ochranaprirody.cz) 

 

Tok Labe mezi přítoky Liběchovkou a Vltavou obývá početná populace hořavky duhové (Rhodeus 

sericeus) a byl vyhlášen evopsky významnou lokalitou. Jedná se o velký zahloubený a málo proudný 

tok řeky, levý břeh je rovinatý, pravý členitější, s větším převýšením. 

Podloží tvoří mezozoické vápnité, slínité a kaolinické pískovce, slínité prachovce, písčité slínovce 

a vápence. Na celém území se vyskytuje fluvizem typická. Pomalý velký říční tok s množstvím 

pobřežních tišin a ramen, část území se nachází v intravilánech sídel (Mělník). 

(http://www.nature.cz) 

http://kokorinsko.ochranaprirody.cz/
http://www.nature.cz/
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VEHLOVICKÉ OPUKY 

 

Obr. 9-28. PP Vehlovické opuky (foto: Matěj Baťha, CC BY-SA 2.5) 

 

Lokalita PP Vehlovice má velký význam z hlediska členění vrstevního sledu (stratigrafie) usazených 

hornin české křídové pánve. Jeden ze zakladatelů stratigrafie české křídy A. Frič (1877, 1879) 

popisuje jako typickou horninu svých bělohorských vrstev tzv. Vehlovické opuky (příp. vehlovické 

opuky rybí). Uvádí, že „lomy ve Vehlovicích byly za příčinou stavby dráhy Polabské v obrovských 

rozměrech otevřeny“. Byly těženy dvě polohy opuk. Spodní označovali skalníci dle Friče spodkem, 

svrchní žlutavě zbarvenou polohu žloutkem. Ta byla zpracována především na dlaždice a žlaby a 

dobývána i podzemními štolami.  

Z paleontologického hlediska jsou právě tyto žlutavé opuky významné množstvím zkamenělin, 

především ryb, jinde v české křídě vzácných. Vehlovice byly významnou lokalitou i pro Čeňka 

Zahálku, který vytvořil pro českou křídovou pánev stratigrafický systém deseti pásem, dosud v praxi 

použitelný. Podle Vehlovic označil své pásmo VI jako Vehlovické. Uvádí, že v lomu Křížově a 

Tišlerově se horniny pásma VI těží i v podzemních chodbách. Spodní část poloh těžených v 

podzemních prostorách označuje jako Hoštecké desky. Klein a Soukup (1963) uvědějí z Vehlovic 

nálezy zkamenělin ryb Hoplopteryx zippei(AG.), Parelops pražáki Frič et Bayer, Serranus cretaceus 

Frič et Bayer, Schizospondylus dubius Frič et Bayer, Macropoma speciosum Reuss, Ptychodus 

mamillaris AG., dále raky Enoploclythia leachi (Mant.) a Schlüteria tetracheles Frič a rovněž vůdčího 

střednoturonského mlže Inoceramus lamarcki Park. Podle současné stratigrafie české křídové pánve 

náležejí zdejší horniny jizerskému souvrství podle Čecha et al. (1980). Petrograficky jsou to 

především vápnité prachovce a vápnité jemnozrnné pískovce s konkrecemi a lavicemi vápenců. 

(http://lokality.geology.cz) 

http://lokality.geology.cz/
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10. PŘÍRODNÍ ZDROJE A VYUŽITELNÉ MNOŽSTVÍ PODZEMNÍCH 

VOD 

 

VÝPOČET PŘÍRODNÍCH ZDROJŮ 

Archivní hodnoty přírodních zdrojů a využitelného množství (Tab. 10-1) byly převzaty z 

Hydrogeologické syntézy české křídové pánve – Bilanční celek 3 (Herčík et al. 1987, 1999), z 

protokolů dřívější Komise pro klasifikaci zásob, z údajů poskytovaných ČHMÚ a z údajů k platné 

Hydrogeologické rajonizaci.  

 

Tab. 10-1. Archivní hodnoty přírodních zdrojů a využitelného množství v l/s 

Rajon 
Plocha 

(km2) 

Přírodní 

zdroje (l/s) 

Využitelné 

množství 
Kategorie Protokol/reference Poznámka 

   200 B KKZ 234-16/5-84  

  486  C1 KKZ 234-16/3-82  

  28  C2 KKZ 234-16/3-82  

452/bc1 843 3150 
1900 / 

1445 
C1 + C2 

Herčík et al. 

(1987, 1999) 

Kolektor C (kategorie C1+C2) 

odpovídá dnešním HGR 

4521+4522+4523 

4522 335 1425 – – HG rajonizace* Qz 50 % 

4522 335 719,25 – – 
ČHMÚ, Povodí 

Ohře 

normály přírodních zdrojů za 

období 1981–2010 

* První cyklus plánů povodí (2006) 

 

V HGR 4522 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 

Liběchovce (stanice Želízy). Model BILAN poskytnul průběh dotace, která byla použita jako vstup 

pro kalibraci transientního hydraulického modelu podzemních vod v HGR 4522. 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. Tento přístup sloužil k 

vyhledání reprezentativního vrtu (popř. vrtů) s dlouhodobým pozorováním hladin podzemní vody v 

dílčím povodí rajonu, ke kterému jsou vztaženy výpočty přírodních zdrojů. Pro každou časovou řadu 

přírodních zdrojů byl hledán charakteristický měřený vrt (vrty), jehož (jejichž) kolísání hladiny 

podzemní vody bylo korelováno s kolísáním modelové dotace z modelu BILAN a modelové měsíční 

infiltrace podzemní vody z hydraulického modelu podzemních vod (obr. 10-3, 10-4)  
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Obr. 10-1. Situace hodnocených objektů v rajonu 
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Dlouhodobě sledované vrty se vyznačují maximálními hladinami podzemní vody v roce 1982 a 1988 

(resp. 1989). Po roce 1989 nastává pokles hladin podzemní vody až do roku 1994 a mezi roky 1995 až 

2004 dochází k dílčím nárůstů a poklesům hladin podzemní vody, která se víceméně pohybuje ve 

stejné úrovni. Po tomto období hladina podzemní vody klesá a to až do roku 2010, který znamená 

prudký nárůst hladin podzemní vody. Zvýšená úroveň hladiny podzemní vody trvá až do roku 2014 a 

nachází se nad úrovní hladiny podzemní vody v období 1995 až 2004 (obr. 10-2). 

Poklesy hladin podzemní vody po roce 2003 nemohou být způsobeny zčásti odběry podzemní vody 

(obr. 10-2), jelikož odběry podzemní vody klesly z 625 l/s v roce 1993 na 440 l/s v roce 2012. 

Významnější vliv má však zřejmě tvorba přírodních zdrojů. Modelové přírodní zdroje z modelu 

BILAN v období s vysokou hladinou podzemní vody, klesají zhruba na 25-30 % v období s nízkou 

hladinou podzemní vody. Grafické porovnání modelu BILAN ukazuje vyšší dotace v době nárůstu 

hladin podzemní vody (obr. 10-3). Je zde patrný pozvolný pokles hladiny podzemní vody, který je 

spojen s pomalejším vyprazdňováním horninového prostředí. Z hlediska trendů BILAN velmi dobře 

koresponduje s kolísáním hladiny podzemní vody, především v letech 2001 až 2010. 

 

 

Obr. 10-2. Kolísání hladin podzemní vody ve vybraných vrtech ČHMÚ a odběry podzemní vody 
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Obr. 10-3. Kolísání hladin podzemní vody a roční dotace dle modelu BILAN 

 

 

Obr. 10-4. Porovnání modelové dotace dle BILANu a hydraulického modelu (včetně kvartérního kolektoru) 
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Přírodní zdroje 

Přírodní zdroje podzemních vod za referenční období 1981 – 2010 byly stanoveny podle základního 

odtoku z modelu BILAN. Přírodní zdroje odpovídají mediánu, tj. přibližně 50% zabezpečenosti ze 

základního odtoku z modelu BILAN, tj. 661 l/s (tab. 10-2). Měsíční hodnoty zabezpečenosti 

základního odtoku z modelu BILAN za období 1981-2010 jsou uvedeny na obr. 10-5. 

 

 

Obr. 10-5. Měsíční hodnoty zabezpečenosti základního odtoku z modelu BILAN za období 1981-2010 

 

Tab. 10-2. Hodnoty dlouhodobých přírodních zdrojů dle modelu BiLAN pro celý nečleněný HGR 4522 

Zabezpečenost l/s 

50% 661 

80% 409 

 

Přírodní zdroje se za referenční období 1981-2010 (661 l/s) a období 2001-2010 (635 l/s) liší o cca 

4,1%. Odvozené přírodní zdroje byly ověřeny i hydraulickým modelem za období 2001 – 2010, který 

uvádí přírodní zdroje (modelovou infiltraci) o 21 % vyšší. V samotném období 2001-2010 lze podle 

kolísání měřených hladin podzemní vody a přírodních zdrojů dle modelu BILAN vymezit několik 

období (tab. 10-3 a 10-4): 

 2001 - 2003 s výrazně nadprůměrnou tvorbou přírodních zdrojů 894 l/s a s nejvyšší hladinou 

podzemní vody; 

 2004 - 2009 s podprůměrnou a v období 2001 – 2010 nejdéle trvající etapou tvorby přírodních 

zdrojů 541 l/s a s nejnižší hladinou podzemní vody; 

 2010 s výrazně nadprůměrnou tvorbou přírodních zdrojů 881 l/s a s nadprůměrnou hladinou 

podzemní vody. 
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 Nebilancované období 2011 – 2014 s hladinami podzemní vody na úrovni období 2001 – 2003 

nebo vyšší. 

Z detailní analýzy období 2001-2010 je patrná variabilita tvorby přírodních zdrojů podzemních vod 

v závislosti na intenzitě srážek a jejich rozložení během roku a celého období. 

 

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 

Infiltrace 

(transientní 

model) 

Přírodní 

zdroje 

(BILAN) 

Využitelné 

množství 

** 

Využitelné 

množství 

** 

l/s l/s l/s l/s l/s l/s 
Zabezpeče-

nost 

1981 2010 661 735 751 - 661 394 82 % 

2001 2010 635 708 771 974 635 369 85 % 

2001 2003 894 983 997 1424 894 627 54 % 

2004 2009 541 547 515 689 541 275 94,6 % 

2010 2010 881 847 1621* 1331 881 614 54 % 

Vysvětlivky: * - vysoce nadprůměrná dotace způsobená extrémní srážkou v srpnu 2010, podzemní voda z rajonu odtéká až 

v následujících hydrologických letech; ** - hodnota využitelného množství byla stanovena prostřednictvím minimálního 

zůstatkového průtoku v rajonu pro celý rajon, neodráží tedy hodnotu využitelného množství v té části rajonu, kde byla 

dlouhodobými vodárenskými odběry prokázána jiná velikost využitelného množství 

 

Tab. 10-4. Kolísání hladin podzemní vody na vrtech státní pozorovací sítě pro vybraná období 

odpovídající přírodním zdrojům podzemních vod v Tab. 10-3 

Období 

(hydrologické 

roky) 

Průměrná hladina podzemní vody za uvedené období 

VP8215 Dolní Beřkovice (C) VP8202 Chudolazy (C) VP8226 Dobřeň (C)* VP8228 Vysoká (C) 

m n.m. m n.m. m n.m. m n.m. 

1981 2010 - 200.65 - - 

2001 2010 158.77 200.26 - - 

2001 2003 158.86 200.75 - - 

2004 2009 158.77 199.92 - - 

2010 2010 158.77 200.29 258.22 207.09 

2011 2014 158.81 200.92 258.03 208.80 

Vysvětlivky: C – kolektor v jizerském souvrství; * vrt reaguje s dvouletým zpožděním 

 

Využitelné množství podzemních vod  

Využitelné množství podzemní vody v rajonu jako celku je chápáno jako ta část podzemní vody, 

kterou lze bez omezení využít a které je vztaženo na celý rajon. Využitelné zdroje pro celý rajon tedy 

nepostihují zdroje dílčích jímacích území, které je nezbytné řešit a bilancovat v mnohem větším 

detailu. Využitelné zdroje uvažovány jako 80% zabezpečení stanovených měsíčních přírodních zdrojů, 

tj. 409 l/s (tab. 10-2), které bylo podloženo dlouhodobými odběry na této úrovni. 

Pro potřeby stanovení využitelného množství byl HGR 4522 na základě výstupů hydraulického 

modelu rozdělen na dvě části: infiltrační oblasti jímacího území Řepínský důl v HGR 4522 a zbývající 

západní část HGR 4522. Infiltrační oblast jímacího území Řepínského dolu zasahuje i do sousedního 

HGR 4521. Severní část HGR 4521 zde tvoří infiltrační oblast jímacího území Řepínského dolu. 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. 
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V infiltrační oblasti jímacího území Řepínský důl, kde dochází k významnému jímání podzemní vody, 

jsou odběry podzemní vody omezeny tak, aby byl zachován stanovený minimální zůstatkový průtok 

(MZP) na Pšovce. Využitelné množství tak bylo prokázáno dlouhodobými odběry podzemní vody. V 

současné době je zde povoleno odebírat 370 l/s, což je na úrovni průměrné tvorby přírodních zdrojů 

stanovených hydraulickým modelem. Pro oblast celého (tj. v HGR 4521 i 4522) jímacího území byla 

hydraulickým modelem odvozena infiltrace 2,24 l/s/km
2
, což při ploše jímacího území 149 km

2
 činí 

přírodní zdroje ve výši 333 l/s. Přítok povrchové vody na Pšovce do jímacího území byl změřen 

metodou PPP ve výši 47 l/s (rok 2013). Veškerá povrchová voda se v jímacím území vsákla do 

horninového prostředí a obohatila dynamické zásoby podzemních vod. Celkové přírodní zdroje tak 

odpovídají současně povoleným odběrům ve výši 370 l/s, které tak lze současně považovat za 

využitelné zdroje JÚ Řepínský důl. V infiltrační oblasti JÚ Řepínský důl v HGR 4522 činí 

využitelné množství stanovené z minimálního zůstatkového průtoku v rajonu 209 l/s.  

Ve zbývající západní části HGR 4522 mimo infiltrační oblasti jímacího území Řepínský důl bylo 

využitelné množství stanoveno jako rozdíl mezi přírodními zdroji v této části HGR 4522 a 

minimálním zůstatkovým průtokem (MZP) v rajonu. Pro stanovení MZP v HGR 4522 byl použit 

koeficient MZP 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 povodí v rajonu. Za předpokladu stejného 

odtokového koeficientu v povodí a v celém rajonu byl vypočten celkový odtok pro rajon.  

Od přírodních zdrojů podzemních vod byl odečten minimální zůstatkový průtok na HGR 4522 a dále 

byly odečteny/přičteny odtoky z/do HGR 4522. Hodnota využitelného množství podzemních vod 

mimo infiltrační oblast Řepínského dolu, odpovídá úrovni 82% zabezpečenosti přírodních zdrojů za 

referenční období 1981-2010 a pohybuje se okolo 273 l/s. Využitelné množství podzemní vody bylo 

stanoveno z hodnot uvedených v tab. 10-5. 

V JÚ Řepínský důl se v roce 2012 odebíralo 350 l/s. Odběry podzemní vody v minulosti dosáhly 

maximálně 529 l/s. Toto množství se zřejmě podílelo na poklesu hladin podzemní vody v dlouhodobě 

sledovaných objektech, kde byly v tomto období zaznamenány výrazné poklesy hladin podzemní 

vody. Odběry podzemní vody měly za následek překročení minimálního zůstatkového průtoku ve 

smyslu metodiky Mrkvičková-Balvín (2013). Tyto vysoké odběry tak ověřily limity využívání 

podzemní vody a současné ukázaly, že povoleně odběry podzemní vody ve výši 370 l/s (resp. skutečné 

odběry 350 l/s roku 2012) jsou na hranici využitelných zdrojů podzemní vody. 

Ve zbývající části HGR 4522 odběry podzemní vody dosáhly maximálních hodnot v roce 1990 ve výši 

125 l/s. Toto množství tvořilo 46 % odhadnutých využitelných zdrojů podzemních vod v této části 

rajonu a nezpůsobilo prokazatelný pokles hladiny podzemní vody na dlouhodobě pozorovaných 

vrtech. HGR 4522 tedy nebyl ani v této době přetížen.  

Při hodnocení bilance podzemní vody ve zbývající části HGR 4522 a při odběrech podzemní vody 

okolo 82 l/s, tj. na úrovni 30% využitelných zdrojů podzemní vody v této části HGR 4522, lze 

předpokládat, že zde nebudou střety zájmů s využíváním podzemních vod. 
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Tab. 10-5. Souhrnný přehled pro výpočet minimálního zůstatkového průtoku, využitelného množství 

Plocha HGR 4522 335.19 km2 zdroj: hydrologický model 

Plocha sledovaného povodí 146.33 km2 zdroj: hydrologický model 

Srážky ve sledovaném povodí  595.49 mm/rok zdroj: hydrologický model 

Srážky v HGR 4522 583.75 mm/rok zdroj: hydrologický model 

Srážky v HGR mimo sledované povodí 574.65 mm/rok dopočet 

Celkový odtok Qa ve sledovaném povodí 438.00 l/s zdroj: hydrologický model 

Odtokový koeficient 0.16 - dopočet 

Celkový odtok Qa v HGR  740.89 l/s dopočet 

Přírodní zdroje v HGR 661.00 l/s 
50 % zabezpečenost za období 1981 - 

2010  

    

Dotace v infiltrační oblasti j.ú. Řepínský důl 2.24 l/s/km2 zdroj: hydraulický model 

Plocha dotace v celé infiltrační oblasti j.ú. Řepínský 

důl 
148.63 km2 zdroj: hydraulický model 

Plocha dotace v infiltrační oblasti j.ú. Řepínský důl v 

HGR 4522 
84.00 km2 dopočet 

Přírodní zdroje - dotace v celé infiltrační oblasti j.ú. 

Řepínský důl 
332.93 l/s dopočet 

Přítok p.v. na Pšovce do infiltrační oblasti j.ú. 

Řepínský důl (PPP 2013) 
47.10 l/s PPP 2013 

Odběry v j.ú. Řepínský důl (max. 2008 - 2012) 370.00 l/s zdroj: data ČGS 

Odtok p.v. na Pšovce z infiltrační oblasti j.ú. Řepínský 

důl (PPP 2013) 
0.00 l/s PPP 2013 

Přírodní zdroje z hydraulického modelu + ztráta na 

Pšovce 
380.03 l/s dopočet 

    

Přírodní zdroje v HGR bez infiltrační oblasti j.ú. 

Řepínský důl 
495.35 l/s 

50 % zabezpečenost za období 1981 - 

2010  

Celkový odtok Qa v HGR bez infiltrační oblasti j.ú. 

Řepínský důl 
740.89 l/s dopočet 

Koeficient MZP 0.30 - Mrkvičková, Balvín 2013 

MZP na HGR 222.27 l/s dopočet 

Využitelné zdroje v HGR bez infiltrační oblasti j.ú. 

Řepínský důl 
273.08 l/s dopočet 

Současné odběry v HGR bez infiltrační oblasti j.ú. 

Řepínský důl 
82.00 l/s zdroj: data ČGS 

Maximální odběry v HGR bez infiltrační oblasti j.ú. 

Řepínský důl 
125.00 l/s zdroj: data ČGS 

Disponibilní zdroje podzemní vody v současnosti 191.08 l/s dopočet 

 

 

VÝSLEDKY OCENĚNÍ PŘÍRODNÍCH ZDROJŮ PODZEMNÍCH VOD 

Zásoby podzemních vod - Přírodní zdroje 

Přírodní zdroje podzemních vod za referenční období 1981-2010 byly stanoveny podle základního 

odtoku z modelu BILAN a odpovídají 50% zabezpečenosti, tj. 661 l/s (tab. 10-2, 10-3, obr. 10-5). Tato 

hodnota však nezohledňuje reálné poměry jímacího území Řepínský důl, kde byly přírodní zdroje a 

jejich využitelné množství ověřeny dlouhodobými odběry (zde byly proto použity výsledky 

hydraulického modelu pro referenční období 2001-2010, nelze stanovit zabezpečenost, tab. 10-5), 

zatímco pro ostatní území jsou použity výsledky modelu BILAN včetně stanovení zabezpečenosti 

(tab. 10-2, 10-3, 10-5).  
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Tab. 10-6. Hodnota přírodních zdrojů pro referenční období 2001-2010 (Řepínský důl), resp 1981-2010 

(ostatní území) 

Řepínský důl 

(včetně části HGR 4521) 

Ostatní území rajonu celkem 

l/s l/s zabezpečenost l/s 

380 495 50% 875 

 

Využitelné množství podzemních vod 

Tab. 10-7. Hodnota využitelného množství podzemní vody 

Řepínský důl  

(včetně části HGR 4521) 
Ostatní území rajonu celkem 

l/s l/s l/s 

370 273 643 

 

Pro stanovení využitelného množství byl HGR 4522 rozdělen na dvě části: infiltrační oblast pro jímací 

území Řepínský důl (včetně části HGR 4521) a zbývající západní část HGR 4522. Infiltrační oblast 

pro jímací území Řepínský důl je plně využita, což bylo prokázáno dlouhodobými 

vodohospodářskými odběry podzemní vody. V současné době je zde povoleno odebírat 370 l/s, které 

lze zároveň považovat za využitelné zdroje podzemní vody. Infiltrační oblast pro jímací území 

Řepínský důl se nachází i v sousedním HGR 4521 a proto je zde navržena i změna stávající platné 

hranice HGR 4522. Využitelné množství v oblasti jímacího území Řepínský důl v samotném HGR 

4522 činí jen 209 l/s. 

Při zachování minimálního zůstatkového průtoku bylo spočítáno využitelné množství podzemních vod 

západní části HGR 4522 na 273 l/s, které odpovídá 82% zabezpečenosti přírodních zdrojů za 

referenční období 1981-2010 v HGR 4522 mimo jímací území Řepínský důl. 

 

Návrhy 

V tomto rajonu je navržena změna hranice. Severní část Košáteckého potoka náleží nyní do HGR 

4521, kde nedochází k drenáži podzemní vody. Tato oblast představuje infiltrační území pro Řepínský 

důl a proto je vhodné ji připojit k HGR 4522, viz obr. 10-1. 

Pro sledování přírodních zdrojů podzemních vod jsou navrženy hydrogeologické vrty státní 

pozorovací sítě ČHMÚ a průzkumný hydrogeologický vrt vyhloubený v rámci projektu Rebilance 

zásob podzemních vod 4522_36 Lhotka u Mělníka. Na vrtech státní pozorovací sítě ČHMÚ jsou již 

navrženy signální hladiny podzemních vod, které charakterizují sníženou tvorbu přírodních zdrojů a 

slouží pro hodnocení stavu přírodních zdrojů podzemních vod (tab. 5-7). Dále se doporučuje 

kontinuální sledování průtoků na nově vybudované vodoměrné stanici na profilu Rozprechtice na toku 

Liběchovky a v dolní části Pšovky. 
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11. ZÁVĚR 

Cílem projektu bylo kombinací řady moderních technologických a metodických postupů přehodnotit 

přírodní zdroje a využitelné zásoby podzemních vod v posuzovaném hydrogeologickém rajonu.  

 

 Dlouhodobé přírodní zdroje podzemních vod dosahují 875 l/s (včetně části HGR 4521). Za 

referenční období 1981-2010 se podle základního odtoku z modelu BILAN v 50% 

zabezpečenosti pohybují okolo 661 l/s pro celý rajon, tato hodnota však nezohledňuje reálné 

poměry jímacího území Řepínský důl, kde byly přírodní zdroje a jejich využitelné množství 

ověřeny dlouhodobými odběry – zde byly přírodní zdroje stanoveny jiným způsobem. Přírodní 

zdroje podzemních vod pro celý rajon za období 2001-2010 stanovené jako infiltrace do 

hydraulického modelu se pohybují okolo 974 l/s. 

 Hydraulickým modelem stanovené přírodní zdroje podzemních vod pro jímací území 

Řepínský důl (včetně části HGR 4521) se pohybují ve výši ca 380 l/s,  což je součet 333 l/s + 

47 l/s infiltrace z Pšovky pro období 2001-2010.   

 Pro zbytek hodnoceného rajonu mimo jímací území Řepínský důl byly přírodní zdroje 

podzemních vod stanoveny z hydrologického modelu BILAN za období 1981-2010 na cca 

495 l/s. 

 Odtok podzemní vody z hodnoceného rajonu do sousedních HGR 4521 a 4523 byl stanoven 

hydraulickým modelem pro období 2001-2010 při odběrech podzemních vod na úrovni let 

2009-2010 na cca 135 l/s.  

 Přítok podzemní vody do hodnoceného rajonu ze sousedních HGR 4521 a 4523 byl stanoven 

hydraulickým modelem pro období 2001-2010 při odběrech podzemních vod na úrovni let 

2009-2010 na cca 207 l/s.  

 V jímacím území Řepínský důl se v roce 2012 odebíralo 350 l/s a odběr tedy dosahuje  

téměř hodnoty využitelného množství, která zde činí 370 l/s. Odběry podzemních vod 

dosáhly v minulosti až 529 l/s. Toto množství se zřejmě podílelo na poklesu hladin podzemní 

vody na dlouhodobě sledovaných objektech. Odběry podzemních vod měly za následek 

překročení minimálního zůstatkového průtoku ve smyslu metodiky Mrkvičková – Balvín 

(2013). Avšak poklesy hladin podzemní vody po roce 2003 nemohou být způsobeny odběry 

podzemní vody, jelikož odběry podzemní vody v celém HGR 4522 klesly z 625 l/s v roce 

1993 na 440 l/s v roce 2012. 

 Hodnota využitelného množství podzemních vod se pohybuje okolo 273 l/s pro sz. část 

rajonu mimo jímací území Řepínský důl při zachování minimálního zůstatkového průtoku  

a odpovídá 82% zabezpečenosti přírodních zdrojů.  

 Odběry podzemních vod v sz. části rajonu mimo jímací území Řepínský důl dosáhly v 

roce 1990 maximálních hodnot 125 l/s. Toto množství tvořilo 46 % využitelných zdrojů 

podzemních vod a nezpůsobilo prokazatelný pokles hladin podzemní vody na dlouhodobě 

pozorovaných vrtech.  

 Odběry podzemních vod v sz. části rajonu mimo jímací území Řepínský důl se 

pohybovaly v letech 2009-2010 okolo 82 l/s, tj. na úrovni 30 % využitelných zdrojů 

podzemních vod. Tato část rajonu má tedy rezervy ve využívání podzemních vod. 
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 Nejvyšší infiltrace podzemní vody v HGR 4522 vychází ve srážkově průměrném roce pro 

měsíce leden až březen. Mírně nadprůměrná dotace podzemních vod probíhá také v listopadu 

a prosinci.  

 Ve srážkově průměrném roce nedochází k infiltraci do podzemních vod v měsících duben až 

červenec a říjen. 

 V HGR 4522 je navržena změna hranice a to následovně.  K HGR 4522 je potřeba připojit 

severní část povodí Košáteckého potoka z HGR 4521, která představuje infiltrační oblast pro 

jímací území Řepínský důl. 

 Pro hodnocení vývoje přírodních zdrojů podzemních vod a jejich využitelného podílu je 

nezbytné pokračovat ve sledování hladin podzemních vod v síti ČHMÚ a do monitorovacího 

systému doplnit i nový průzkumný vrt 4522_36 Lhotka u Mělníka vyhloubený v rámci 

projektu. Dále je vhodné sledování průtoků na nově vybudované vodoměrné stanici na toku 

Liběchovky v profilu Rozprechtice a v dolní části Pšovky. Na monitorovacích vrtech ČHMÚ 

byly stanoveny signální hladiny podzemních vod pro hodnocení vývoje přírodních zdrojů.  
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