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ZAVEDENÉ ZKRATKY A POJMY 

AOPK Agentura ochrany přírody a krajiny ČR 

B separovaný základní odtok (mm/měsíc) 

BF modelovaný základní odtok (mm/měsíc) 

BFI baseflow index – poměr základního odtoku k celkovému 

CO celkový odtok  

ČGS Česká geologická služba  

ČHMÚ   Český hydrometeorologický ústav  

ČKP česká křídová pánev  

ČOV čistírna odpadních vod 

ČR Česká republika  

ČÚZK Český úřad zeměměřický a katastrální  

GDO, Klíč GDO   jedinečné identifikační číslo objektu v archivu ČGS 

Geofond   archiv ČGS 

GIS geografický informační systém  

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

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

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

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

poskytování informací veřejnosti. Provádí se podle povodí povrchových vod a 

hydrogeologických rajonů podzemních vod (§ 21 vodního zákona).  

HPV hladina podzemních vod 

ID identifikační číslo  

IG inženýrskogeologický  

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

podzemních vod  

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

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

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

hospodářství - Terminologie hydrologie a hydrogeologie).  

MZe Ministerstvo zemědělství České republiky 

MŽP Ministerstvo životního prostředí České republiky  

P měsíční srážkový úhrn (mm/měsíc) 

PO podzemní odtok 

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

Vltavy, s.p.;  

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

podzemních vod“  
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PPZ připovrchová zóna 

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

za přírodních poměrů dlouhodobě doplňované infiltrací do hydrogeologického kolektoru nebo 

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

R měsíční odtoková výška pozorovaná (mm/měsíc) 

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

RM měsíční odtoková výška modelovaná (mm/měsíc) 

RCM regionální klimatické modely 

SEKM Systém evidence kontaminovaných míst 

T teplota 

TDS celková mineralizace (total dissolved solids) 

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

kolektorech (§2 odst. 7 vodního zákona).  

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

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

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

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

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

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

prostředí charakterizované společnou formou jejich výskytu nebo společnými vlastnostmi vod a 

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

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

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

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

využívat z hydrogeologického kolektoru nebo zvodněného systému, aniž nastane negativní 

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

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

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

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

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

pozdějších předpisů).  

ZO základní odtok  

ŽP životní prostředí 
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ÚVOD 

Cílem projektu Rebilance zásob podzemních vod financovaného Státním fondem životního prostředí 

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

standardních i moderních metodických postupů a technologií přehodnotit přírodní zdroje podzemních 

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

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

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

včetně stanovení podmínek využitelnosti podzemních vod při respektování ochrany podzemních vod 

achráněných terestrických ekosystémů vázaných na podzemní vody v příslušném rajonu. 

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

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

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

provedených prací.  

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

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

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

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

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

přílohami výše uvedené všeobecné části zprávy.   

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

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

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

rajonu. 

 

1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 

 

Tab. 1-1. Základní údaje o hydrogeologickém rajonu 4530 (heis.vuv.cz) 

ID hydrogeologického rajonu: 4530 

Název hydrogeologického rajonu: Roudnická křída 

ID útvaru: 45300 

Název útvaru: Roudnická křída 

Plocha, km2: 405,81 

Pozice: rajon základní vrstvy 

Geologická jednotka: Sedimenty svrchní křídy 

Povodí: Labe 

Dílčí povodí Ohře, Dolní Labe a ostatní přítoky Labe 

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

Kraje: Středočeský, Ústecký 

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

Rozloha rajonu 4530 byla vyčíslena na 405,8 km
2
. Od Roudnice nad Labem až po Mělník tvoří 

severozápadní a západní hranici rajonu tok Labe. Od Mělníka sleduje hranice tok Vltavy až za Novou 

Ves, odkud se stáčí na ZSZ a sleduje hydrogeologickou rozvodnici až k obci Hřískov, kde se lomí 

k severu a dále pokračuje vsv. přes Libochovice zpět k Roudnici nad Labem.  

Z hydrogeologického hlediska je severní hranice rajonu omezena tektonicky oherským 

a libochovickým zlomem, které dále přecházejí do roudnického zlomového pole. Tato hranice je až na 

výjimky pokládána za nepropustnou. Část severní hranice spolu se severovýchodní a východní hranicí 

tvoří toky Labe a Vltavy představující regionální drenážní bázi. Jižní hranice rajonu je denudační a je 

vedena podél souvislejšího výskytu křídových sedimentů, její značnou část tvoří hydrogeologická 

rozvodnice. 

Tektonická stavba rajonu je poměrně jednoduchá. Jedinými významnějšími zlomy jsou již jmenované 

- oherský a libochovický a roudnické zlomové pole, které tvoří severní a severozápadní hranici rajonu. 

Celý rajon představuje prakticky zlomy neporušenou tabuli s mírným úklonem k SV. 

Území rajonu je budováno sedimenty svrchnokřídového stáří, cenomanu až svrchní částí středního 

turonu spočívajících na relativně nepropustných permokarbonských sedimentech, méně pak 

i vulkanitech kladensko-rakovnické a mšensko-roudnické pánve. Kolektor A v perucko-korycanském 

souvrství pokrývá celý rozsah rajonu 4530. Jeho strop tvoří relativně nepropustné slínovce 

bělohorského souvrství. Pouze v severní části rajonu, kde je bělohorské souvrství zachováno 

v pískovcovém vývoji, se může vyskytovat spojený kolektor AB. Zvodněná mocnost kolektoru A, 

resp. AB se pohybuje mezi 10 a 110 m, průměrně pak kolem 50 m. V regionálním členění 

hydrogeologických celků podle Krásného et al. (2012) je HGR 4530 součástí rozsáhlé roudnicko-

mochovské hydrogeologické oblasti, resp. bilančního celku 4 v pojetí Herčíka a kol. (1999). 

Hladina podzemní vody je v jižní části rajonu, kde dochází k infiltraci, volná. V severní části rajonu je 

hladina podzemní vody napjatá. V údolích tak její výtlačná úroveň může dosahovat až k terénu. 

 

Obr. 2-1. Situace hydrogeologického rajonu 4530 
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3. VSTUPNÍ INFORMACE 

3.1. GEOLOGICKÁ PROZKOUMANOST 

Historie geologického výzkumu křídových sedimentů na území hydrogeologického rajonu 4530 nebo 

v jeho okolí sahá již do 1. poloviny 19. století. Z této doby jsou dochovány práce H. B. Geinitze a A. 

E. Reusse z oblasti Lounska a Poohří. Území HGR 4530 bylo poprvé systematicky zkoumáno 

v průběhu geologického mapování Rakousko-Uherska v polovině 19. století (např. Jokély, 1858). 

V rámci tohoto mapování bylo provedeno povrchové vymezení horninových těles a zpracována 

základní petrografie hornin z podloží křídy a mladých vulkanitů. Na toto mapování navazovaly 

výzkumy Krejčího (1870), který na základě litologie a biostratigrafie vymezil hlavní stratigrafické 

jednotky křídových uloženin. Jeho stratigrafické členění zdokonalil Frič (1883) a doplnil jej 

paleontologickými sběry. Od názvů stratigrafických jednotek Krejčího se odklonil Č. Zahálka a zavedl 

tzv. „pásma“, označovaná římskými číslicemi I–X (např. Zahálka, 1897-1899). Jako první rovněž 

vymezil a pojmenoval některé významné zlomové struktury (Zahálka, 1899). Na jeho stratigrafickou 

práci, ale částečně i studium tektoniky, navázal jeho syn B. Zahálka (např. 1923, 1938, 1940, 1954, 

1956). 

Co se týče základního geologického mapování HGR 4530, je jeho oblast zachycena v geologických 

mapách 1 : 50 000 na listech 12-12 Louny (Tyráček et al., 1991), 12-21 Kralupy nad Vltavou 

(Vejlupek et al., 1987), 12-22 Mělník (Holásek et al., 1988), 02-43 Litoměřice (Domas et al., 1990) 

a 02-44 Štětí (Pražák et al., 1991). Do území tohoto rajonu zasahují některé geologické mapy 

v měřítku 1 : 25 000 v Gauss-Krügerově síti (M-33-52-D-c Louny a M-33-52-D-d Peruc – Macák et 

al. 1966a,b; M-33-53-C-c Libochovice a M-33-53-C-d Budyně – Domas 1969a,b; M-33-53-D-c Říp- 

Rädisch – Žebera 1969; M-33-55-D-d Mělník – Rädisch 1971; M-33-65-B-a Veltrusy – Rädisch 1966; 

M-33-65-B-b Lužec nad Vltavou – Rädisch-Žebera 1965). V Křovákově zobrazení pak mapa 12-221 

Mělník (Zelenka et al. 1994). 

 

VRTNÁ PROZKOUMANOST 

K významným starším pracím v regionu, doloženým i vrtnou dokumentací, patří výzkum ložisek 

žáruvzdorných cenomanských jílovců (Soukup, 1954). Za účelem vyhledávání této suroviny byl v 80. 

letech 20. stol. prováděn rovněž vrtný průzkum v západní části rajonu v širším okolí Peruce (Jelen 

a Malecha, 1988). 

Důležité informace přinesl ložiskový průzkum mladšího paleozoika. V celém rozsahu HGR 4530 leží 

křídové sedimenty na karbonské výplni kladensko-rakovnické a z menší části též mšensko-roudnické 

pánve sensu Pešek et al. (2001). Z tohoto důvodu se na území rajonu nachází řada profilů seismického 

reflexního průzkumu realizovaného v rámci průzkumu ložisek černého uhlí v oblasti Slaný-Peruc v 80. 

letech 20. století (Kadlečík et al., 1986) a některé z prvních regionálních reflexních řezů ze 70. let 

(např. C1B/77; viz Obr. 3-1). Bohužel většina těchto profilů křídové jednotky nezobrazuje nebo jejich 

rozlišení neumožňuje bližší strukturní ani stratigrafickou interpretaci křídových sedimentů. 
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3.1.1. PRÁCE PROVÁDĚNÉ V RÁMCI PROJEKTU  

V rámci projektu byl odvrtán průzkumný geologický vrt 4530_A Horní Beřkovice (Tab. 3-1). Mimo 

samotné geologické dokumentace vrtného jádra bylo realizováno karotážní měření a hydrogeologické 

testování sledovaných kolektorů. 

 

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

ID vrtu Název vrtu hloubka vrtu (m) autor zprávy 

4530_A Horní Beřkovice 128,8 Nádaskay et al. 2015 

 

S využitím archivních vrtných a geofyzikálních dat byly v rámci projektu zpracovány celkem tři 

geologické řezy (Uličný et al., 2015; Obr. 3-2, Obr. 4-5, Obr. 4-6). Vzhledem k nepravidelnému 

vymezení rajonu 4530 v mapě se výrazně liší délka řezů SZ1 a SZ2. Pro řez SZ1 byla vybrána linie 

seismického profilu 67/83 z důvodu kvalitního zobrazení tektonicky definovaného okraje HGR 4530. 

 

 

Obr. 3-1. Zjednodušená strukturní mapa báze turonu (strop kolektoru A). 

Červenou čarou je znázorněna hranice HGR 4530, Růžové čáry znázorňují průběh vybraných reflexních 

seismických profilů (27 = 27/81), jednotlivé segmenty jsou označené čísly a písmennými indexy (Chudomel et al., 

1983; Kadlečík et al., 1986). Tyrkysové čáry: linie řezů diskutovaných v tomto textu. Be-1: pozice opěrného 

profilu, vrt Be-1 Bechlín. 

 





 

 

 

Obr. 3 - 2. Situace vrtů a geologických řezů (černé linie) v rajonu 4530 (červený polygon) s vyznačením nového vrtu 4530_A vyhloubeného v rámci projektu Rebilance zásob 

podzemních vod. 
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3.2. HYDROGEOLOGICKÁ PROZKOUMANOST 

Vymezení a základní charakteristika rajonu je uvedena v práci Olmer - Kessl et al. (1990), Olmera et 

al. (2006) a na webových stránkách VÚV TGM, v.v.i. (www.vuv.cz/HEIS). Výpočet zásob a bilance 

podzemních vod hodnoceného rajonu byl proveden Herzogem v roce 1971 a revidován Klinerem, 

Pištorou et al. v roce 1978 s použitím matematického hydraulického modelu. Dílčí bilanční modelové 

vyhodnocení povodí Úštěckého potoka vypracoval Laštovka et al. (1992). V regionálním členění 

hydrogeologických celků podle Krásného et al. (2012) je HGR 4530 součástí rozsáhlé roudnicko-

mochovské hydrogeologické oblasti, resp. bilančního celku 4 v pojetí Herčíka a kol. (1987, 1999). 

Souhrnný popis hydrogeologických poměrů hydrogeologického rajonu 435, resp. 4350 - Roudnické 

křídy je uveden v Syntéze české křídové pánve (Herčíka a kol. 1987) a v Hydrogeologii české křídové 

pánve (Herčík a kol. 1999). Výše uvedený rajon je zde součástí bilančního celku BC4.  

Zájmové území zkoumalo několik dalších regionálních prací: Základní hydrogeologická mapa 1 : 200 

000 a Mapa chemismu podzemních vod 1 : 200 000 list 02 Ústí nad Labem a list 12 Praha a k nim 

příslušné Vysvětlivky (Hazdrová 1980a,b, 1981a,b, Hazdrová et al. 1980, 1983). Hydrogeologické 

mapy 1 : 50 000 především listy 12-21,12-22, 02-43, 02-44, 12-12 (Mentlík-Burda 1988, Hrkal 1988, 

Hazdrová 1992; Burda 1990, Kačura 1990) a k nim příslušné hydrogeologické kapitoly ve 

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

(zpracovali Burda, Hrkal, Hrazdíra in: Müller ed. 1992, 1992, 2002).  

V ČGS-Geofondu je evidováno k lednu 2011 v rajonu 4530 - Roudnické křídy celkem 195 

hydrogeologických vrtů hlubších jak 15 m. Z toho 53 vrtů bylo vyhloubeno po roce 1986 včetně, kdy 

byla ukončena práce Herčíka et al. (1999).  

Nejhlubším objektem v rajonu je strukturní vrt BE-1 Bechlín z roku 1968, který dosáhl hloubky 1665 

m (Prouza 1968). Hydrogeologické vyhodnocení vrtu je součástí zprávy Jetela (1974). Další dva 

ložiskové uhelné vrty z roku 1980 s označením PU-2 a PU-4 Peruc dosáhly hloubky 1280, resp. 1299 

m (Bosák et al. 1988). Hydrogeologické poměry mšensko-roudnické pánve, včetně hydrogeologických 

údajů o ložiskových vrtech, popsali Jetel (1982) a Kaucký (1991). 

 

VRTNÁ HYDROGEOLOGICKÁ PROZKOUMANOST 

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

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

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

byla konstruována izoliniová mapa stropu a báze kolektoru C. 

Zakódovaná vrtná databáze ČGS (Geofond) byla pro účely projektu převedena do softwaru GDbase5, 

který se územně člení podle jednotlivých hydrogeologických rajonů. Tak vznikl komplex 

geologických, hydrogeologických, hydrochemických a karotážních informací, který byl účelově 

doplněn o časové řady pozorování ČHMÚ. 

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

hromadnému zpracování dat, které se v takovém rozsahu v ČR zatím nerealizovalo. 
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Tab. 3-2 Vrtná prozkoumanost podle databáze Geofondu převedené do Gdbase-5  

HGR 

Počty HG objektů 

v GDB s analýzou 
s údajem 

o hladině 

s hloubkou  

> 5 m 
kolektor A 

bělohorské s. 

„kolektor“ B 

jizerské s. 

„kolektor“ C 

nadloží jizerského s. 

„kolektor“ D 

4530 316 215 187 196 64 47 32 7 

 

 

Obr. 3-3. Vrtná prozkoumanost dle Geodatabáze 

 

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

k definovaným kolektorům včetně vrtů s režimním měřením jsou uvedeny v Tab. 3-3 a zobrazeny jsou 

v mapě na Obr. 3-4. 

 

Tab. 3-3 Vrty s režimním pozorováním 

KLIC_GDO Název Lokalita ČHMÚ Sledován od roku Sledovaný parametr Kolektor 

211468 V-1840 Mšené-lázně VP1840 6.1.1971 H A 

692278 2H-146 Mnetěš VP8310 1.1.2008 H A 

684677 2H-148 Bechlín VP8229 1.1.2008 H A 

6199 V-1915 Dobříň VP1915 6.1.1971 H kvartér 

4394 V-1907 Dolní Beřkovice VP1907 6.1.1971 H kvartér 

207742 V-1903 Brozánky VP1903 6.1.1971 H kvartér 

207744 V-1905 Cítov VP1905 6.1.1971 H kvartér 

684672 VP-1912N Bechlín VP1730 1.1.2008 H kvartér 
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Obr. 3-4. Vrty s režimním pozorováním 
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4. CHARAKERISTIKA RAJONU 

4.1. GEOLOGICKÁ STAVBA 

 

4.1.1. STRATIGRAFIE A LITOLOGIE 

NEOPROTEROZOIKUM 

Nejstaršími horninami podloží jsou neoproterozoické břidlice tepelsko-barrandienské jednotky, 

s granitoidními tělesy lounským plutonem a masivem Bechlín. Byly ověřeny vrtem MT-1 až na úrovni 

–1439 m n. m. (Mlčoch ed. 2001, Kollert et al., 1981). Tyto horniny tvoří podloží permokarbonských 

sedimentů v rajonu 4530. 

 

PALEOZOIKUM 

Z mladších regionálně geologických jednotek tvoří podloží hydrogeologického rajonu uloženiny per-

mokarbonu kladensko-rakovnické a mšensko-roudnické pánve stáří westphal D, stephan a perm. 

Mocnost svrchnopaleozoických sedimentů se v podloží křídy pohybuje ve vyšších stovkách metrů, jak 

dokládá například vrt Be-1 Bechlín. V rámci projektu bylo vrtem 4530_A Horní Beřkovice zastiženo 

cca 7 m líňského souvrství (spodní perm; Nádaskay et al. 2015). Litologicky se jedná o převážně 

prachovité jílovce červené barvy, u stropu šedozelené, zřejmě redukčně odbarvené, místy 

s všesměrnými ohlazy. Níže jílovce přecházejí do červenohnědých jílovitých prachovců s jemně 

písčitou příměsí. Ohlazy v jílovcích, zřejmě související s pedogenezí, a řídká přítomnost chodeb typu 

Scoyenia indikují usazení těchto hornin v prostředí nivy s částečnou subaerickou expozicí. 

 

 

Obr. 4-1. Transgresivní styk křídy (perucko-korycanského souvrství) s podložním permem (líňské souvrství) ve 

vrtu 4530_A Horní Běřkovice. 

Na kontaktu mezi bílými křídovými pískovci (dolní část snímku) a červeným permem (horní část snímku) je 

vyvinut v hloubce 122 m bazální křídový konglomerát. Foto S. Čech 

 



  

Obr. 4 - 2. Přehledná geologická mapa rajonu 4530 a okolí. 
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MEZOZOIKUM 

Mezozoikum je zastoupeno pouze svrchnokřídovými sedimenty české křídové pánve z intervalu 

cenoman až střední turon, které nasedají na horniny svrchního paleozoika (Obr. 4-1). 

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

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

křídová souvrství se vzhledem ke kenozoické inverzi reliéfu a denudaci již nezachovala. Na Obr. 4-3 

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

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

 

 

Obr. 4-3. Stratigrafické schéma a pozice kolektorů v rajonu 4430 

1- horniny podloží křídy; 2 – pískovce křemenné; 3 – pískovce vápnité; 4 – slínovce, jílovce, prachovce; 5 – 

mikritické vápence, silicifikované jílovce; 6 – konkrecionální polohy vápenců; 7 – glaukoniticko-fosfátový horizont 

na erozivní ploše; a – litostratigrafie (Čech et al. 1980); b - chronostratigrafie; c – genetická stratigrafie (Uličný et 

al. 2015); d – neformální stratigrafie (Zahálka 1900). 

 

Perucko-korycanské souvrství (cenoman střední-svrchní) 

Jedná se o nejstarší souvrství České křídové pánve a svým stářím odpovídá cenomanu. Z hlediska 

genetické stratigrafie odpovídají sedimenty tohoto souvrství genetickým sekvencím CEN 2-6 (sensu 

Uličný et al., 2009a). 

Perucké vrstvy se v oblasti hydrogeologického rajonu 4530 vyskytují nesouvisle. Jejich sedimenty 

vyplňují deprese v podložním permokarbonu. Mají charakter několika nad sebou ležících nahoru 

zjemňujících cyklů. Cykly začínají slepenci nebo pískovci a končí jílovci, které mohou lokálně 

přecházet až do jílovců uhelnatých. Maximální mocnost celého sledu dosahuje maximálně několika 

desítek metrů.  

Z hlediska vzniku se jedná o fluviální až estuarinní sedimenty. V rámci paleogeografického modelu 

Uličného et al. (2009b) náleží fluvio-estuarijní sedimenty peruckých vrstev k západnímu drenážnímu 

systému České křídové pánve. 
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Korycanské vrstvy jsou zastoupeny převážně v pískovcovém vývoji a vyskytují se prakticky na celém 

území HGR 4530. Mocnost sedimentárního sledu je v desítkách metrů (Obr. 4-4), průměrně dosahuje 

40 m. Jedná se o sedimenty marinního původu z oblasti příbřeží. 

V rámci perucko-korycanského souvrství jsou vymezovány i tzv. pecínovské vrstvy. Jedná se o 

jemnozrnnější sedimenty uložené v podmínkách předbřeží se sníženým obsahem kyslíku (Uličný et 

al., 1997a). Jejich mocnost je typicky několik metrů, v řadě vrtů zřejmě i absentují. Rozsah případné 

eroze a hiátu na hranici cenoman-turon nelze blíže určit vzhledem k nedostatečnému pokrytí vrty. 

 

 

Obr. 4-4. Izoliniová mapa mocností (m) perucko-korycanského souvrství (kolektor A) v rajonu 4530. 

 

Charakter vrstevního sledu perucko-korycanského souvrství (cenoman, kolektor A) v HGR 4530 je 

velmi výrazně ovlivněn tím, že větší část rajonu leží v oblasti západního paleodrenážního systému 

české křídy (Uličný et al. 2009b). Vzhledem k tomu, že rajon 4530 se nachází ve vyšší části 

paleoúdolního systému, nejsou ve výplních jednotlivých paleoúdolí již přítomny fluviální či estuarijní 

facie sekvence CEN 1, ale v analogických faciích zde vystupují sekvence CEN 2 a CEN 3, zachycující 

typický sled sedimentů řečišť až estuarijních kanálů, silně ovlivněných přílivo-odlivovým režimem 

během středního cenomanu (např. Uličný a Špičáková, 1996; Uličný et al., 1997b). Detailnímu popisu 

a sedimentologické interpretaci významných cenomanských lokalit v rajonu, např. Peruc, Stradonice, 

Evaň, Mšené-Lázně, Martiněves a dalších se věnovali Uličný (1992) a Špičáková (1999).  
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Z hydrogeologického hlediska odpovídá perucko-korycanské souvrství kolektoru A. Nejlepší 

kolektorské vlastnosti mají facie se souvislými pískovcovými tělesy. V sekvenci CEN2 to jsou 

fluviální pískovce v oblasti Peruce a okolních hlubších částí paleodrenážního systému při severním 

okraji rajonu (řezy SV1, SZ1, Obr. 4-5 a Obr. 4-6). Laterálně souvislejší jsou pak pískovcová tělesa 

korycanských vrstev uložená v prostředí vnější estuarie až břežní líce, v sekvencích CEN 4 a 5 na 

většině území HGR 4530 (Obr. 4-5 a Obr. 4-6). 

 

Bělohorské souvrství až jizerské souvrství (spodní-svrchní turon) 

Sedimenty bělohorského souvrství jsou turonského stáří. V z. části HGR 4530 jsou ve vývoji 

spongilitických písčitých slínovců (opuk). Ve v. části rajonu jsou vyvinuty ve facii slínovců 

a prachovců. V této části rajonu jsou v nejvyšší části souvrství místy zastoupeny i pískovce. Mocnost 

souvrství je zachována v prvních desítkách metrů a je neúplná, část souvrství je denudována.  

Z pohledu genetické stratigrafie odpovídají sedimenty bělohorského souvrství sekvencí TUR 1 až 3. 

Sekvence TUR 1 a 2 se v této oblasti vyznačují dominancí slínovců, při bázi turonu až mikritických 

vápenců ukládaných v hemipelagických podmínkách. Směrem nahoru, zejména v lokálně zachované 

sekvenci TUR 3, přibývá prachové složky. V opěrném profilu Be-1 Bechlín vystupují ve vyšší části 

sekvence TUR 3 i vložky glaukonitických pískovců, odpovídající již předbřežní až prodeltové 

sedimentaci periferní části deltového systému TUR 3. Erozí jsou mocnosti turonských sekvencí silně 

redukovány (Obr. 4-5 a Obr. 4-6). 

Z pohledu hydrogeologie se sedimenty bělohorského souvrství chovají jako izolátor a jsou označovány 

jako izolátor A/B resp. stropní izolátor. V připovrchových partiích, zejména v oblastech s rigidními 

faciemi opuk či mikritických vápenců, jsou silně rozpukané a mají místy hydrogeologicky významnou 

puklinovou propustnost, např. v areálu jižně od Roudnice (Krásný et al., 2012). 

 

Jizerské souvrství 

Sedimenty jizerského souvrství se v rámci HGR 4530 vyskytují pouze v nejvýchodnější části. 

Sedimenty zachované na území rajonu svým stářím spadají do středního turonu a odpovídají genetické 

sekvenci TUR 3. Jsou zastoupeny ve vývoji vápnitých jílovců, slínovců a prachovců obdobných 

bělohorskému souvrství s polohami vápenců. Jihovýchodně od Roudnice je i denudační relikt 

nadložních jemně až středně zrnitých vápnitojílovitých pískovců.  

Řez SZ1 (Obr. 4-5) zachycuje v severní části i sekvence svrchního turonu až do sekvence TUR 6, 

ovšem již na území sousedního rajonu 4540 vzhledem k jeho relativnímu zapadnutí podél oherské 

zlomové zóny.  

 

Teplické souvrství je zachováno pouze na úpatí Řípu, kde dosahuje mocnosti asi 60 m. Jsou to 

vápnité jílovce a slínovce. 

 

KENOZOIKUM 

Terciérní sedimenty se na ploše rajonu 4530 ve větším rozsahu nevyskytují. Rovněž výskyt 

neovulkanitů je na daném území omezen pouze na jediný případ, kterým je hora Říp. Tento 

vulkanický relikt je tvořen nefelinitem s minimálním obsahem olivínu a bývá interpretován jako 

erozní zbytek přívodního kanálu stratovulkánu nebo jako masivní výplň diatrémy (např. Ulrych et al., 
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1998). Jeho vznik spadá do období maxima vulkanické činnosti (před 30 až 20 mil. let), která 

probíhala na území českého masivu od konce křídy. 

Do rajonu 4530 zasahuje kvartérní region Labe R1b. Odpovídá území HGR 1172. V kvartéru 

pokračovala pozvolná modelace povrchu působením zvětrávacích procesů a denudace. Rozhodující 

vliv měla ale hloubková eroze Vltavy a Labe. Obě řeky se během pleistocénu zahloubily zhruba o 100 

m. O tuto výšku byla snížena jejich dnešní široká soutoková oblast mezi Horními Beřkovicemi, 

Odolena Vodou, Mělníkem a Neratovicemi, převážně díky menší odolnosti podložních křídových 

hornin. Silné meandrování obou toků umožnilo akumulaci rozsáhlých terasových stupňů. Ukládání 

eolických sedimentů ve svrchním pleistocénu a sedimentace povodňových hlín v nivě Labe a Vltavy 

naopak zčásti zarovnaly nerovnosti povrchu do jeho dnešních měkkých tvarů. Hlavní erozní údolí je 

labské, ale ve svrchním pleistocénu postupně zatlačovaly mohutnější vltavské nánosy tok Labe stále 

více k V, takže v současné době patří většina teras do vltavské snosové oblasti. Svědčí o tom např. 

nápadný rozdíl v jejich zrnitosti. Labe nestačilo transportovat hrubý terasový materiál Vltavy dále k S, 

a proto se jeho tok musel postupně přesouvat uvedeným směrem. Dokazují to bloky silicitů přesahující 

velikost 0,75 m
3
 nalezené ve štěrkovně v Citově (Žebera 1968). 

Fluviální, silně hlinité písky s polohami štěrků stadia donau  tvoří rozsáhlou plošinu sz. od Kralup 

n. Vltavou mezi Novým Dvorem a Velkou Bučinou. Jejich pokračováním jsou relikty při s. úpatí 

Škarechova a v. od Černoučku. Na odkryvech jsou to intenzívně rudohnědě zbarvené písky s polohami 

drobných štěrků. Jejich mocnost kolísá, z. od Lešan je např. 2 - 3 m, u Velké Bučiny až 6,5 m. 

Relativní výška báze je 101 až 105 m a povrchu 105 -110 m nad hladinou Vltavy. V petrografickém 

složení valounové frakce převládá křemen (75 %), buližník a staropaleozoické křemence (20 %), 

Všechny uvedené horniny jsou vltavské provenience. Žebera (1972) donauskou terasu považuje za 

zbytek zanikajících sladkovodních jezer z konce terciéru. 

Fluviální štěrky günzského stáří se vyskytují v reliktech z. od Loucké, z. a s. od Břízy a dále j. a v. od 

Řípu (u Černoučku a Ctiněvsi). Povrch günzské terasy se pohybuje mezi 243 - 250 m n. m. Ve 

Ctiněvsi popsal Žebera (1969) z této terasy výskyt jezerních páskovaných jílů (varvitů), ležících 

v nadmořské výšce asi 240 m. Písčité štěrky až štěrkovité písky s relativním povrchem asi 87 m (245-

247 m n. m.) a bází 80 m (240 m n. m.), mocné 5-7 m, pokrývají zejména temeno svědeckého kopce 

Dřínov (kóta 247). Jsou silně zahliněné a svrchu porušené četnými mrazovými klíny. 

Fluviální písčité štěrky mindelského stáří jsou rozsáhlou a také nejmocnější terasovou úrovní na 

území rajonu. Terasa dosahuje mocnosti až 15 m, její báze kolísá mezi 214 - 218 m n. m., v. okraj se 

zvedá až na 220 m n. m. Povrch terasy se pohybuje okolo 232 až 236 m n. m. Pro terasu je příznačné 

střídání písčitých poloh a čoček metrových mocností s polohami hrubších štěrků decimetrových 

mocností Ve valounové frakci převažují petrograficky odolné typy hornin jako křemen, buližník 

a křemence (více jak 75 %) Písčitá frakce je středně až hrubě zrnitá, vedle převažujících křemenných 

zrn je hojná příměs živců. Po ložiskovém výzkumu v šedesátých létech následovala rozsáhlá 

exploatace terasy v celé její mocnosti a posléze rekultivace vytěžených prostor v těžebně Chržín 

a Uhy. Pokračování téže úrovně směrem k SSZ (z. od Ledčic po Račiněves) bylo ověřeno vrty. Dále 

sem patří některé drobné výskyty u Kostomlat a Jeviněvsi. Po sedimentaci mindelu 1 nastal 

pravděpodobně odklon Vltavy ze směru S - J k SV, což patrně souvisí se změnou jejího toku během 

mindelu 1 směrem k V. Vltava nejdříve protékala územím na Z od Řípu, poté se následkem bifurkace 

jejího toku vytvořilo rameno, které obtékalo Říp z V, a koncem mindelu 1 se Vltava definitivně 

přestěhovala na V od Podřipské plošiny, což zřejmě bylo podmíněno také tektonicky (Žebera 1972). 



 

Obr. 4 - 5. Stratigrafický korelační řez 4530_SZ_1 a 4530_SZ_2 



 

 

Obr. 4 - 6. Stratigrafický korelační řez 4530_SV_1 
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Po uložení terasy mindelského stáří se Vltava přesunula o několik kilometrů směrem k V, kde je 

zachován úplný sled terasových stupňů risského stáří v bývalé jesepní části toku. Zaplňováním koryta 

a boční erozí se však tok Vltavy postupně navracel zpět z. směrem. Odklonem Vltavy a postupným 

poklesem hlavní erozní báze se prodloužil tok levostranných přítoků Vltavy a urychlila se zpětná eroze 

těchto toků. Štěrkovité písky tvoří v daném území plošně nejrozsáhlejší a nejmocnější terasovou 

úroveň (Veltrusy, Vraňany, Vliněves, Neratovice, Všetaty. Dřísy), která je zároveň středem zájmu 

těžebních organizací. 

Fluviální písčité štěrky staršího a mladšího würmu vyplňují až několik kilometrů široké údolí Vltavy, 

Labe a údolí vedlejších vodních toků. Rozlišujeme dva würmské podstupně. Hranici mezi nimi tvoří 

vnější okraj aluviální nivy (tj. území dříve zaplavované stoletými vodami) a území již mimo dosah 

inundace. Vyšší stupeň würmu je z velké části zakryt eolickými sprašovými sedimenty v celkové 

mocnosti okolo 2 m. Nižší stupeň zakrývají rudohnědě zbarvené, jemně slídnaté, silně ulehlé 

povodňové hlíny v mocnosti okolo 1 m. Štěrkovité písky jsou většinou zcela zakryty povodňovými 

holocenními náplavy. Tvoří spodní část výplně dnešní labské a vltavské nivy, mocnou 2 - 5 m. Jejich 

povrch leží níže a báze je shodná s úrovní würmu 1. Ve štěrcích obou svrchnopleistocenních teras jsou 

přítomny horniny vltavské i labské snosové oblasti, ale přínos Vltavy je v soutokovém území 

výraznější. 

Naváté písky jsou zastoupeny při v. úpatí Řípu v mocnostech do 1 m, jejich polohy a čočky vystupují 

též ve sprašových sedimentech s. od Podbradce. 

Eolické sprašové sedimenty na území rajonu plošně převažují. Značně odlišná je však jejich mocnost. 

Obvykle se jedná o tenký pokryv okrově žlutohnědých hlín, při okraji svahu také s větší či menší 

příměsí skeletu podložních hornin. Plošné pokryvy mají mocnost zpravidla 0,5 - 2 m, eolická příměs 

se prozrazuje už přítomností v ornici. Na morfologicky příhodných místech vznikly daleko mocnější 

sprašové návěje.  

Deluviální hlinitokamenité až balvanité sutě obklopují v šíři několika stovek metrů až 1 km horu Říp. 

Klasickým odkryvem v těchto sedimentech je bývalá těžebna čedičové sutě sz. od Ctiněvsi. Na profilu 

jsou jednotlivé bloky čediče velikosti až 1 m
3
 obklopeny eolickým materiálem sprašového původu. 

Celková mocnost sutě není přesně známa, na odkryvu ve Ctiněvsi však přesahuje 20 m. 

Hlíny, písky a písčité štěrky se vyskytují v údolních nivách vodních toků. U menších toků vyplňují 

nivu celou, v případě Labe překrývají würmskou terasu.  

Povodňové hlíny až písčité hlíny mají rozsah odpovídající stoletým záplavám z období před regulací 

toku Vltavy. Jsou často jemně slídnaté. silně jílovité a písčité. Místy připomínají přeplavené sprašové 

hlíny lokálně s ojedinělými valouny, nebo hnízdy písků a štěrku. Mocnost obvykle nepřesahuje 2 m. 

Pro labské povodňové náplavy je charakteristická jejich červenohnědá barva. 

 

4.1.1. STRUKTURNÍ STAVBA 

Křídové sedimenty jsou uloženy diskordantně na svém podloží, s patrným mírným úklonem k V až 

SV, jak je patrné z izoliniové mapy stropu cenomanu/báze turonu (Obr. 4-7). 

Styl sedimentace i deformace české křídové pánve ve všech jejích částech ukazuje na zásadní roli 

oživení struktur podloží křídy, ať už v samotném krystaliniku nebo na kontaktu krystalinika 

a svrchnopaleozoických pánví. Tato skutečnost je známa dlouhou dobu (např. Vachtl et al., 1968; 
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Malkovský et al., 1974; Malkovský, 1979; Coubal, 1989; Coubal a Klein, 1992; Herčík et al., 1999; 

Uličný et al., 2009a,b).  

 

 

Obr. 4-7. Izoliniová mapa stropu cenomanu/báze turonu (v m n. m.) s vyznačením použitých vrtů a hlavních 

zlomů (černé linie). 

 

Kinematická historie významných struktur Českého masívu je však blíže studována až v posledních 30 

letech, s hlavním důrazem právě na paleozoické etapy formování samotného Českého masívu jakožto 

části evropských Variscid (Matte et al., 1990; Franke et al., 2006; Žák et al., 2005; Schulmann et al., 

2008 a citace tamtéž). Mladší jednotky byly do nedávné doby souhrnně nazývané „platformní pokryv“ 

- a již tento termín implikoval představu malého významu jejich deformační historie. Přesto, že ve 

2. polovině 20. století bylo publikováno několik podstatných příspěvků k poznání tektonického 

kontextu vývoje sedimentáních pánví v postorogenní etapě Českého masívu (např. Jindřich, 1971; 

Pašek a Urban, 1990; Malkovský, 1987; Coubal, 1990), intenzivněji je tektonický vývoj těchto pánví 

studován přibližně v poslední dekádě až 15 letech. 

Rajon 4530 zaujímá jižní část periferie oherského riftu v celkově ploché jihozápadní části české 

křídové pánve. Je tvořen jen nepříliš tektonicky deformovanými vrstevními soubory cenomanu, 

spodního a zčásti středního turonu. Vzhledem ke značné míře eroze této okrajové části pánve vystupují 

cenomanské horniny, označované z hydrogeologického hlediska jako kolektor A resp. řídící bazální 

křídový kolektor, v převážné části rajonu na povrch. Nejvýraznější zlomovou strukturou v HGR 4530 

je oherská zlomová zóna směru JZ-SV (pooherská in Krásný et al., 2012; Obr. 4-8) omezující 

severnější kru (HGR 4540) pokleslou až o 280 m oproti jižnější vyzdvižené kře, představující v této 

části oherského riftu jeho vnější okraj (řez SZ1 na Obr. 4-5). Pásmo poklesů oherské zlomové zóny se 
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dále na SV napojuje na libochovický zlom (Obr. 4-8), směru zhruba V-Z, s maximální velikostí skoku 

přes 180 m. 

 

 

Obr. 4-8. Výřez strukturního modelu oblasti 3 pro území HGR 4530 (zelený polygon). Jednotlivé zlomové 

segmenty jsou vyznačeny modrou barvou. 

 

Dalším významnějším zlomem téhož směru je zlom severně od Roudnice, zahrnovaný např. Krásným 

et al, (2012) do tzv. roudnického zlomového pole, pro který Uličný et al. (2015) navrhuje název 

„černěveský zlom“, z důvodu odlišení od pojetí Vejlupka a Kaase (1986), kteří interpretovali jeho 

propojení do oblasti Libochovic a považovali za součást libochovického zlomu. Tento zlom je 

zachycen řezem SZ2 (Obr. 4-5). Mezi západním vyzněním tohoto poklesu (max. 70 m) a východním 

okrajem libochovického zlomu je širší oblast, v níž vrstevní celky klesají k severu a nelze v nich dosud 

bezpečně vymezit jednotlivé zlomové struktury – dílem z důvodu řídkého pokrytí daty, dílem pro malé 

vertikální přemístění na případných zlomech. Tuto oblast interpretuje Uličný et al. (2015) jako 

původní mezizlomovou rampu, která je pravděpodobně porušena jen drobnými poklesovými 

strukturami. 

Jediný zlom labského systému, směru SZ-JV, s prokazatelným vertikálním skokem, je mělnický zlom 

při sv. okraji rajonu. V plochém reliéfu východní části HGR 4530 lze pozorovat lineamenty velmi 

pravděpodobně sledující zlomové segmenty směru SZ-JV; některé z nich zřejmě narušují i kvartérní 

terasy Labe a lze spekulovat o jejich mladé reaktivaci. Segmenty seismického profilu 27 Chudomela et 

al. (1983) - 27/81 a 27A/81 – ovšem dokládají, že v širším východním okolí Roudnice nelze 

předpokládat zlomy se skokem vyšším než 10-20 m. 

Obr. 4-9 (Uličný et al. 2015) reprodukuje tyto segmenty profilu 27 v interpretaci Uličného in Novotný 

et al. (2005). Pole amplitudově výrazných a laterálně sledovatelných reflektorů zde náleží především 

svrchnopaleozoickým sedimentům roudnické pánve. Báze křídových sedimentů v jejich nadloží 

pravděpodobně leží v okolí 0,05 sec TWT v segmentu 27/81. Detaily korelace karbonské stratigrafie 

s vrtem Be-1 Bechlín, hlubokým 1512 m a situovaným přibližně 1 km východně od linie profilu, 

uvádějí Chudomel et al. (1983). Báze karbonských sedimentů v nadloží dioritu podle vrtu Be-1 leží 
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v hloubce 1262 m a je podle Chudomela et al. (1983) korelována s výrazným reflexem zhruba na čase 

700 ms v místě průmětu vrtu do profilu (Uličný et al. 2015; Obr. 4-9). 

V profilu nelze jednoznačně interpretovat výraznější vertikální skok na žádném z nalezených či 

možných zlomů, jež mají vesměs charakter subvertikálních, nahoru větvených poruchových zón, 

zčásti vyznívajících uvnitř permokarbonského komplexu. Zjištěné poruchy jsou zřejmě nepříliš 

významné horizontální posuny, jejichž projevy nejsou znatelné ani v horizontálních gradientech tíže 

(srov. Uličný et al., 2009b). 

 

 
Obr. 4-9. Interpretace profilů 27/81 a 27A/81 

v této ilustraci spojených do jednoho profilu v místě křížení, s průběžnou kilometráží navazující na segment 27 
(reprocessing každého segmentu byl proveden separátně). Zobrazeny jsou časové řezy po součtu a migraci. Bílá 

přerušovaná linie v podloží interpretované báze karbonských sedimentů označuje bázi pásma výrazných 
reflektorů, představující možné nejhlubší vrstevní celky karbonu pod běžně interpretovanou karbonskou bází v 

regionu; blíže viz Novotný et al. (2005). 

 

Tyto segmenty profilu 27 zjevně leží v málo tektonicky porušené části labskoželeznohorské zlomové 

zóny, jejíž deformace je zde akomodována několika zlomy směru SZJV, které mohou mít charakter 

syntetických Riedelových střihů, a leží mimo severní a jižní ukončení segmentu 27 a 27A. V jižní 

a severní okrajové části profilu lze pozorovat vyšší hustotu porušení, ale vzhledem k nepříliš vysoké 

kvalitě primárních dat nebylo možné většinu z nich určit s vysokou mírou jistoty. Možné 

neotektonické projevy oživených zlomových struktur v údolí Labe, stejně jako subtilnější terciérní 

tektonika při okraji oherského riftu, jsou v každém případě významnými tématy pro budoucí průzkum. 

Vzhledem k řídké vrtné síti v rajonu a s ohledem na malé magnitudy přemístění podél ověřovaných 

struktur je perspektivní metodou především mělká reflexní seismika. 

Řez SZ1 (Obr. 4-5) zobrazuje oherskou zlomovou zónu na rozhraní rajonu 4530 a 4540 v blízkosti 

intersekce s libochovickým zlomem. Je veden podél linie seismického reflexního profilu 67/83. Tento 

postup byl zvolen proto, že seismická data umožňují jinak nedostupný vhled do strukturní situace 

a navíc v západní části HGR 4530 je zvlášť citelný nedostatkem karotážních dat z vrtů. 

Fragmentované vlnové pole v podloží křídy v profilu 67/83, naznačuje, stejně jako porovnání 

mocností líňského a slánského souvrství karbonu, že oherská zlomová zóna je reaktivovanou 
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zlomovou zónu, jež byla aktivní už v karbonu. Nejmělčí část seismického profilu v jižní polovině řezu 

neumožňovala spolehlivou interpretaci hloubky báze cenomanu a dalších křídových úrovní, a proto 

byly do profilu promítány i vzdálenější vrty jako Pu-4 Peruc. 

Řez SZ2 (Obr. 4-5) je veden v poměrně plochém reliéfu údolí Labe v okolí Roudnice. Cenomanský 

kolektor A je v severní části řezu mocný až 80 m, což je projevem výplně hlavního paleoúdolí 

západního paleodrenážního systému českého cenomanu (Uličný et al. 2009b). Směrem k jihu mocnost 

cenomanu klesá a zastoupeny jsou jen jeho nejmladší jednotky, sekvence CEN 4-6. Černěveský zlom 

zachycený jv. od Kyškovic na km 3 je nejvýraznější zlomovou strukturou této části rajonu. 

Dokumentace jižní části řezu trpí nedostatkem karotážních dat – významným příspěvkem k poznání 

kolektoru A v tomto rajonu proto byla karotážní data z vrtu 4530_A Horní Beřkovice vyhloubeného 

v rámci projektu Rebilance. 

Řez SV1 (Obr. 4-6) je veden sv. polovinou HGR 4530 mimo významnější zlomové struktury. Řez 

dokumentuje celkový úklon křídových vrstev směrem k V a rovněž ukazuje proměnlivost mocnosti 

cenomanského kolektoru A v závislosti na paleoreliéfu. 

 

 

4.2. HYDROLOGIE (SRÁŽKY A ODTOKY) 

Plocha HGR 4530 je drénována hlavními (Labe) a vedlejšími toky (Ohře, Čepel). Pro stanovení 

srážko-odtokových vztahů rajonu byla převzata archivní data o srážkách a odtocích. Základní data 

o srážkoměrných stanicích a jejich měření jsou uvedena v Tab. 4-1. Pozice srážkoměrných stanic je 

uvedena na Obr. 4-10.  

 

 
Obr. 4-10. Schéma pozice srážkoměrných stanic 
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Tab. 4-1. Základní údaje o srážkoměrných stanicích (údaje v mm) 

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

900349 Hořín 1.1.1989 30.11.1997 46,00 23.6.1992 0,01 29.11.1997 1,31 

900350 Hořín 1.10.2002 31.3.2007 23,70 30.7.2005 0,01 31.3.2007 1,21 

900351 Hořín 1.7.2007 31.12.2010 58,50 7.8.2010 0,01 31.12.2010 1,65 

900373 Peruc 1.1.1971 30.9.1979 69,80 7.5.1978 0,01 30.9.1979 1,38 

900374 Peruc 1.11.1979 31.12.1980 36,60 17.6.1980 0,01 31.12.1980 1,73 

900375 Peruc 1.1.1981 31.1.1988 88,40 19.7.1981 0,01 30.1.1988 1,50 

900377 Peruc 1.11.1988 31.12.2010 69,00 25.8.1994 0,01 31.12.2010 1,39 

900379 Roudnice nad Labem 1.10.1980 31.12.1999 94,20 17.7.1997 0,01 31.12.1999 1,36 

900380 Roudnice nad Labem 1.1.2000 31.12.2010 67,70 7.8.2010 0,01 30.12.2010 1,50 

900381 Smolnice 1.5.1977 31.1.1986 84,30 19.7.1981 0,01 31.1.1986 1,48 

900382 Smolnice 1.6.1987 17.12.2002 55,30 24.7.1988 0,01 17.12.2002 1,39 

900383 Smolnice 18.12.2002 31.12.2010 57,30 23.7.2010 0,01 31.12.2010 1,31 

900389 Straškov-Vodochody 1.1.1971 31.12.1971 34,80 21.5.1971 0,01 31.12.1971 1,37 

900390 Straškov-Vodochody 1.1.1973 31.12.1975 26,80 8.5.1975 0,01 30.12.1975 0,98 

900391 Straškov-Vodochody 1.2.1976 30.4.1979 51,20 8.8.1978 0,01 29.4.1979 1,33 

900392 Straškov-Vodochody 1.6.1979 31.12.2010 83,40 12.8.2002 0,01 31.12.2010 1,47 

 

 

PROMĚNLIVOST SRÁŽEK NA PLOŠE HGR 4530 

 

 

Obr. 4-11. Výškopis [m n. m.]  

 

 

Obr. 4-12. Průměrné roční srážkové úhrny (1981-

2010) [mm/rok] 

Obr. 4-12 znázorňuje průměrné dlouhodobé roční úhrny srážek za období 1981–2010. Při porovnání 

s Obr. 4-11 shledáme, že se zvyšující nadmořskou výškou se průměrné úhrny srážek podstatně 

zvětšují. 

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

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

teploty vzduchu s gradientem 0,03°C za rok s počátkem v roce 1963. 
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Tab. 4-2. Vývoj srážkových úhrnů. 

 1961-1980 1981-2010 2001-2010 

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

HGR 517.72 525.78 1.02 553.81 1.05 

povodí Bakovský potok (Velvary) 523.44 530.53 1.01 558.20 1.05 

 

Tab. 4-3. Vývoj teploty. 

 1961-1980 1981-2010 2001-2010 

 [°C] [°C] dif.[°C] [°C] dif.[°C] 

HGR 8.45 9.28 0.83 9.55 0.27 

povodí Bakovský potok (Velvary) 7.83 8.64 0.81 8.91 0.27 

 

HYDROLOGICKÁ MĚŘENÍ VYBRANÝCH PROFILŮ NA POVRCHOVÝCH TOCÍCH (PPP) 

Pro identifikaci významnějších příronových nebo ztrátových úseků vodních toků byly vyhodnoceny 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

postupů je primární vyloučení (nebo kvantitativní definování) antropogenního ovlivnění 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

preferenčních cest proudění apod.) rajonu pro potřeby koncepčních i matematických modelů.  
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MĚŘENÍ PPP V RÁMCI PROJEKTU 

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

schematicky znázorněna na Obr. 4-13, schematické vyjádření měřených úseků je na Obr. 4-14 a Obr. 

4-15. 

Tab. 4-4. Přehled provedených PPP 

Vodní tok Datum měření Počet měrných profilů Poznámka 

Čepel 24.7.2013; 15.8.2013 4  

Mšenský potok 24.7.2013; 15.8.2013 4 + 1 součtový bod 

Evaňský potok 24.7.2013; 15.8.2013 1  

Débeřský potok 24.7.2013; 15.8.2013 2   

 

Průtoky z metody PPP (l/s) 

24.7.2013 15.8.2014 Průměr 

Čepel 206.1 242.7 224.4 

Mšenský p. 68.7 53.2 60.9 

Evaňský p. 20.2 18.5 19.3 

Débeřský p. 173.1 110.7 141.9 

Podbrádecký (Hvížďalecký) p. 12.7 12.7 12.7 

Celkem 480.7 437.8 459.3 

 

 

Obr. 4-13. Pozice provedených měření PPP  

 

Postupné zkoumání korelace dlouhodobých časových záznamů kolísání podzemních vod 

a separovaného základního odtoku sloužilo k vyhledávání reprezentativního vrtu s dlouhodobým 

pozorováním hladin podzemní vody v dílčím povodí HGR 4530, ke kterému by byly vztaženy výpočty 

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

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

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

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

odtoku podle různých metod a v případě pozitivních výsledků se hledají možné důvody z hlediska 
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vlastností hydrogeologické struktury (např. vícekolektorový systém, velké rozdíly mezi 

hydrologickými a hydrogeologickými souvislostmi), ale také charakteristiky povodí sledované 

reprezentativním profilem (hlavně z hlediska možných ovlivnění průtoků). 

 

VYMEZENÍ PŘÍRONOVÝCH A ZTRÁTOVÝCH ÚSEKŮ NA POVRCHOVÝCH TOCÍCH 

Potok Čepel je pravostranný přítok řeky Ohře, do které se vlévá u Doksan. Délka toku je 18,5 km, 

plocha povodí měří 99,2 km² a průměrný průtok u ústí 0,25 m³/s. 

Průběhy obou měření nevykazují žádné výrazné disproporce. Nízký nárůst průtoků mezi obcemi 

Vražkov a Kleneč může být jednak způsoben průtokem požární nádrží v obci Kleneč (zadržení vody) 

event. vlivem drenáže starého náhonu k Tálovu mlýnu, který je patrný v mapě, ale dnes již neexistuje. 

Koryto v obci Kleneč je navíc značně zarostlé a může tedy zadržovat při takto nízkých průtocích vodu. 

Nárůst průtoků na profilu pod vodní nádrží Hracholusky je kromě vzdálenosti od posledního profilu 

(větší velikost povodí) s velkou pravděpodobností ovlivněn i manipulací na nádrži, pod kterou se 

nachází. Mezi posledními dvěma měrnými profily se nenachází žádný výraznější přítok. 

 

 
Obr. 4-14. Okamžitý průtok a specifický odtok v závislosti na kilometráži toku Čepel 

 

 

Obr. 4-15. Okamžitý průtok a specifický odtok v závislosti na ploše povodí toku Čepel 

 

Mšenský potok je pravostranným přítokem Ohře, do které ústí před Budyní nad Ohří, těsně za 

soutokem s Podbrádeckým potokem (Hvížďaleckým p.). Plocha povodí je přibližně 67 km
2 

a průměrný průtok v ústí 0,16 m
3
/s. 

Změřené průtoky mají vzestupnou tendenci ve směru toku. Mohou být ovlivněny odběry 

a vypouštěním v lázních Mšené. V části povodí mezi lázněmi Mšené a Vrbkou může ovlivňovat 
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vodnost i mokřadní ráz povodí (přírodní památka Na Dlouhé Stráni), odběry do koupaliště a náhon do 

Hořejšího mlýna. Při měření 24. 7. 2014 v lázních Mšené byl průtok analogicky odvozen. Tím by 

mohl být ovlivněn vypočtený specificky průtok. Pod obcí Vrbkou (M1) nejsou žádné významnější 

přítoky. Snižuje se specifický odtok. 

U zbývajících toků (Deberský a Eváňský p.) nelze vzhledem k charakteru a rozložení měření 

povrchových vod vysledovat žádné zásadní závislosti. Měření byla prováděna především pro 

dokreslení hydrologické situace v oblasti. Eventuálně by bylo vhodné doplnit o další měrné profily 

a to zejména na Deberském potoce, který do Ohře ústí z pravé strany za obcí Pátek. V sledovaném 

úseku do obce Strakonice může být vodnost v toku ovlivňována řadou odběrů a vypouštěním 

(koupaliště, vodní nádrže, mlýn). Dále pak i vlastním charakterem krajiny. Tok zde mezi měrnými 

profily protéká naučnou stezkou Perucko v poměrně zaříznutém údolí, s výskytem menších mokřadů 

a vývěrů (studánky).  

 

 

Obr. 4-16. Okamžitý průtok a specifický odtok v závislosti na kilometráži toku Mšenský potok l 

 

 

Obr. 4-17. Okamžitý průtok a specifický odtok v závislosti na ploše povodí toku Mšenský potok 
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4.3. HYDROGEOLOGIE  

Území rajonu 4530 tvoří sedimenty křídového stáří (cenoman až spodní - střední turon). 

Z hydrogeologického hlediska lze v rajonu vyčlenit 1 hlavní bilancovaný kolektor: kolektor A 

(cenoman, perucko-korycanské souvrství). Křídový pokryv je nesouvislý, v západní části vycházejí na 

povrch předkřídové jednotky v erozivních údolích a ve vrcholových částech denudovaných elevací.  

Z hydrogeologického hlediska je severní hranice rajonu omezena tektonicky oherským 

a libochovickým zlomem, které dále přecházejí do roudnického zlomového pole. Tato hranice je až na 

výjimky pokládána za nepropustnou. Východní hranice představuje tok Labe a Vltavy – drenážní báze. 

Jižní hranice rajonu je denudační a je vedena podél souvislejšího výskytu křídových sedimentů, její 

značnou část tvoří hydrogeologická rozvodnice. 

Tektonická stavba rajonu je poměrně jednoduchá. Jedinými významnějšími zlomy jsou oherský 

a libochovický a roudnické zlomové pole tvořící severní a severozápadní hranici rajonu. Celý rajon 

představuje prakticky zlomy neporušenou tabuli s mírným úklonem k SV. 

 

Tab. 4-5. Hydrogeologická funkce litostratigrafických celků v zájmovém území  

geologie hydrogeologická funkce velikost transmisivity 

 spraše izolátor  

kvartér náplavy Vltavy  významný kolektor (HGR 1172)  

tercier vulkanity bezvýznamné   

K Kt, Kr Izolátor (relikt)   

Ř Kj Izolátor  Kolektor C (relikty)  

Í 
Kb 

kolektor B  
střední 

D izolátor  kolektor B 

A Kpk kolektor A  střední až vysoká 

krystalinikum, permokarbon 
podložní izolátor, 

 na výchozech nevýznamný kolektor 
 

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

- bělohorské souvrství; Kpk - perucko-korycanské souvrství. 

 

KŘÍDOVÉ SEDIMENTY 

V hydrogeologickém rajonu 4530 - Roudnická křída jsou vyvinuty tři kolektory. Kolektor A, resp. 

AB, neboť kolektor B v pískovcovém vývoji se vyskytuje na nepatrné ploše území popisovaného 

rajonu (z. od Štětí) a díky vzájemné komunikaci s kolektorem A je zahrnut ve smyslu Herčíka a kol. 

(1987, 1999) do kolektoru A. Kolektor C je spjat se sedimenty středního turonu (jizerské souvrství). 

Izolátory mezi kolektory tvoří slínovce a vápnité jílovce mezilehlých křídových souvrství. Litologie 

a mocnost jednotlivých křídových souvrství v rajonu 4530 je patrná z Obr. 4-18, kde je zaznamenána 

i pozice hydrogeologických kolektorů. 

V rajonu 4530 pokrývá kolektor A celé jeho území až na nepatrnou část při hranici s rajonem 4540. Je 

representován převážně písčitými sedimenty perucko-korycanského souvrství. V severní části rajonu 

4530, zejména u Štětí, kde vykliňuje izolátor mezi kolektorem A a B (pískovce a spongility 

bělohorského souvrství) je vyvinut společný kolektor AB. Celková zvodnělá mocnost kolektoru A, 

resp. AB, se pohybuje mezi 10 – 110 m, v průměru dosahuje 50 m. 

V kolektoru A, resp. AB, převažuje puklinová propustnost. Hladina podzemní vody v kolektoru A je 

většinou napjatá, přičemž nadloží kolektoru tvoří zčásti nepropustný izolátor bělohorského souvrství 
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nebo přímo slínovce jizerského souvrství (v případě vyklínění izolátoru mezi kolektory A a B). V jižní 

části rajonu je hladina podzemní vody v kolektoru A volná a na jz. okrajích rajonu stéká po bázi 

kolektoru A a odvodňuje se do místních vodotečí. V severní části rajonu je podzemní voda výhradně 

napjatá, takže v údolích dosahuje většinou k povrchu terénu. 

Medián hodnot koeficientu transmisivity kolektoru A, resp. AB, je podle Herčíka a kol. (1999) 147 

m
2
/den. Nejvyšší hodnoty koeficientu transmisivity jsou známy v okolí Mšeného-lázní, kde dosahují 

až 820 m
2
/den = 9,5.10

-3
 m

2
/s.  

Podrobněji rozčleněné hodnoty hydraulických parametrů můžeme vyčíst z hydrogeologických map 

1 : 50 000 a příslušných Vysvětlivek: transmisivita kolektoru A je v průměru střední, stoupá ve směru 

do středu a severu rajonu 4530, ve východní části rajonu (východně od Dolních Beřkovic) pak klesá 

na nízkou. Ve směru od západu konkrétně: T: 9,2.10
-5

- 8,2.10
-4

 m
2
/s (list 12-12); 6,3.10

-5
- 4,0.10

-3
 m

2
/s 

(list 12-21); 4,2.10
-5

- 2,3.10
-4

 m
2
/s (list 12-22). Hydrauliché parametry zpracované v rámci projektu 

jsou uvedeny v kapitole 5 Hydrogeologický koncepční model, 

 

 

Obr. 4-18. Pozice kolektorů a izolátorů podle Herčíka a kol. (1999) 

 

Bělohorské souvrství - písčité slínovce (opuky), prachovce, spongility jsou regionálně pojímány jako 

izolátor, resp. jako relativní izolátor vůči podložnímu kolektoru A. Ve skutečnosti (alespoň na 

výchozech) nad izolátorskou polohou (izolátor B/A) opuky bělohorského souvrství vytvářejí 

puklinový kolektor B, což dokazuje jeho střední transmisivita a velké množství pramenů vyvěrajících 

z báze bělohorského souvrství. Tento kolektor B se však nevyznačuje regionálním prouděním 

podzemní vody, má omezený vodárenský význam a nebyl nikdy samostatně bilancován. Propustnost 

je výhradně puklinová. Má transmisivitu 1,2.10
-4

- 5,6.10
-4

 m
2
/s (list 12-21), specifické vydatnosti se 

pohybují v setinách a desetinách l/s. Hladina podzemní vody je převážně volná. 

Kolektor C, tvořený pískovci jizerského souvrství, tvoří v rajonu 4530 jen několik denudačních 

reliktů. Kolektor C nemá vodohospodářský význam. Jizerské souvrství tvořící regionální izolátor ani 

kolektor C nemají prakticky žádné samostatně zkoušené hydraulické údaje. 
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Nadloží křídy 

Kvartér tvoří štěrkovité a písčité terasy Vltavy, náplavy potoků, svahové uloženiny, spraše a sprašové 

hlíny. Porózita těchto hornin je průlinová a hladina podzemní vody v nich je převážně volná. Režim 

podzemních vod v náplavech je většinou závislý na úrovni hladiny ve vodním toku. Rozsáhlé terasy 

v území mezi Velvary, Kralupy nad Vlavou a Řípem (mindel, günz, donau) mají vysokou propustnost, 

leží však nad úrovní erozní báze, navíc infiltraci ztěžují pokryvy spraší, proto převážně nejsou 

zvodnělé a jejich transmisivita je nepatrná. 

Vltavské a Labské spodní terasy (holocén, würm) jsou vysoce propustné a silně zvodnělé. Východní 

okraj rajonu je popsán v rámci rajonu 1172 (regionu R1b). Specifické vydatnosti štěrkopísků jsou 

v jednotkách l/s.m a indexy transmisivity Y vltavské spodní terasy se pohybují mezi 5,4-7,4. Průměr Y 

6,71 odpovídá velmi vysoké transmisivitě T = 5,13.10
-3 

m
2
/s, průměr indexů propustnosti Z odpovídá 

silně propustnému prostředí, kt = 1.10
-3

 m/s (list 12-21 Burda 1992).  

Fluviální štěrkopísky údolní terasy Labe mají transmisivitu řádu 10
-3

 m
2
/s, propustnost (hydraulickou 

vodivost) v řádu 10
-4

-10
-3

 m/s. Nižší transmisivita se vyskytuje v meandru Labe u Račic v řádu 10
-4

 

m
2
/s (list 02-44 Burda 1990) 

Kvartérní náplavy ostatních toků jsou málo mocné a nevelkého rozsahu. Specifické vydatnosti se 

pohybují v desetinách l/s. Transmisivity jsou řádově nižší než u vltavských teras. Koeficient 

hydraulické vodivosti se pohybuje kolem 10
-5

 až 10
-4 

m/s. 

Eolické, deluviální a deluviofluviální uloženiny představují většinou méně propustné pokryvy 

částečně chránící podzemní vodu před znečištěním, popř. ztěžující infiltraci do kolektorských hornin. 

Zvodně v nich mají nejvýše jen omezený rozsah. 

 

PROUDĚNÍ PODZEMNÍ VODY  

Proud podzemní vody směřuje generelně k SV k Labi, které tvoří regionální drenážní bázi. Místně je 

usměrňován přítoky (zejména Ohří a Čepelem).  

V rajonu 4530 není oběh podzemních vod uzavřený, protože od SV z rajonů 4522, 4523 přitéká 

v úseku Mělník-Hoštka 109 l/s
 
(Herčík et al. 1999). Ostatní podzemní vody kolektoru A vznikající na 

území rajonu 4530 se odvodňují do Labe a Čepele nebo přetékají do rajonu 4540. 

Oherský a Libochovický zlom ohraničující na SZ rajon 4530 jsou považovány za nepropustné 

s výjimkou povodí Čepele, kde byl předpokládán (Kliner, Pištora et al. 1978) a později potvrzen 

hydraulickým modelem přetok podzemní vody do sousedního rajonu 4540 ve výši 1,5 l/s. Na SV 

rajonu se kolektor A, resp. AB, drénuje netěsnostmi artéského stropu do kvartérních náplavů Labe. 

Obdobnou funkci má v. a jv. hranice rajonu. Na J popisovaného rajonu dochází na výchozech 

kolektoru A k jeho dotaci. 

Kolektor A se napájí v oblasti jeho četných výchozů v jz., centrální a s. části rajonu 4530. Další dotace 

se předpokládá ve v. části rajonu netěsnostmi nadložních stropních izolátorů. Podzemní vody proudí 

od JZ k SV k dvěma hlavním drenážním oblastem - povodí Čepele a labskému, resp. vltavskému 

údolí. K odvodnění kolektoru A, resp. AB, dochází i jímáním podzemních vod v povodí Čepele. 

Celková zvodněná mocnost kolektoru A (AB) je 10-110 m, průměrná mocnost 50 m. Na okrajích 

rajonu na JZ podzemní voda stéká po bázi kolektoru a odvodňuje se do místních vodotečí. Na J na 

výchozech dochází k infiltraci do kolektoru A. Na SV se kolektor drénuje netěsnostmi stropního 

izolátoru do kvartérních náplavů Labe. 
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Propustnost kolektoru A (AB) je převážně puklinová. Hladina podzemní vody je v jižní části HGR, 

kde dochází k infiltraci, volná. V severní části rajonu, je hladina podzemní vody napjatá a v údolích 

může dosahovat její výtlačná úroveň až k terénu.  

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

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

popřípadě trendů v hladině podzemních vod. Základní schematická koncepce hladin podzemní vody 

v jednotlivých kolektorech byla pro první přiblížení převzata ze Syntézy české křídové pánve (Herčík, 

a kol. 1987). Jejich průběh oficiálně odpovídá stavu před třiceti lety, nicméně byl sestavován z časově 

velmi heterogenního souboru dat. Tuto skutečnost dokládá grafické zobrazení rozdílů ustálených 

hladin podzemní vody ve vrtech v Geodatabázi oproti prezentovaným hydroizohypsám. Každý vrt 

s údajem o hladině je zařazen do kategorie dokumentující rozdíl jeho hladiny oproti údaji v mapě 

a současně ukazuje stáří této informace. 

Převzaté hydroizohypsy, které je možno považovat za schematický koncept hladin, byly pro účely této 

zprávy převedeny do digitální vektorové podoby a současně upraveny o nejnovější údaje poskytnuté 

ČHMÚ. Tektonické schéma vychází z koncepce autorů Syntézy z roku 1987. 

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

4-19). 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 a kol. 1987). Rozdíl byl pro každý použitý bod z Geodatabáze na 

výsledné mapě zobrazen v podobě odlišného symbolu ve škále -10 až 10 m. K bodu byla dále uvedena 

hladina podzemní vody z Geodatabáze a příslušné stratigrafické zařazení vrtu. 

 

 

Obr. 4-19. Schematická mapa hydroizohyps kolektoru A  

(v m n. m., upraveno podle Herčíka a kol.1987) s vyznačením rozdílu hladin ve vrtech z Geodatabáze 
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4.4. HYDROCHEMIE 

Celková mineralizace podzemních vod v cenomanu (kolektor A) je v globálu poměrně vysoká, okolo 

0,8 g/l. Chemický typ je značně proměnlivý, lze ho charakterizovat typem (dle 20 mval%) Ca(Mg)-

HCO3(SO4), se zvýšenými obsahy Fe a Mn. 

 

MAPY HYDROCHEMICKÝCH TYPŮ 

Pro potřeby regionálního hodnocení bilancovaných hydrogeologických rajonů, případně oblastí byly 

jako vstupní informace využity existující výsledky chemických analýz převážně z jednorázových 

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

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

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

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

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

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

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

ústavem geologickým v 80. letech 20. století. 

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

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

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

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

podzemních vod v bilancovaných rajonech byly vyřazeny všechny analýzy starší roku 1960. 

 

Tab. 4-6. Počet chemických analýz použitý ke konstrukci hydrochemických map a map upravitelnosti na 

území HGR 4530 

počet chem. analýz v GD bázi 388 

Přípovrchová zóna 173 

Indikace znečištění 116 

kolektor upravitelnost chemismus 

A 65 55 

 

Ve vrtech kolektoru A v rajonu převládá chemický typ Ca-SO4HCO3, ve východní části u Labe je 

méně síranů a tedy chemický typ Ca-HCO3. Ve střední části v okolí lázní Mšené a ve východním 

výběžku rajonu naopak sírany převažují. Celková mineralizace se postupně zvyšuje od východu na 

západ od 0,6 na více než 1 g/l (Obr. 4-20 a Obr. 4-21). V západním výběžku rajonu je chemický typ 

Ca-SO4HCO3 a zároveň vyšší celková mineralizace (0,8-1 g/l).  





 

 

Obr. 4 - 20. Chemický typ 35 mval% v HGR 4530 a okolí 

 



 

 

 

Obr. 4 - 21. Chemický typ 35 mval% v HGR 4530 a okolí a izolinie celkové mineralizace 
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4.5. GEOCHEMICKÝ MODEL 

PRŮMĚRNÁ DOBA ZDRŽENÍ PODZEMNÍ VODY V HORNINOVÉM PROSTŘEDÍ 

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

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

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

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

S výjimkou litologicky homogenních, nebo detailně litologicky charakterizovaných kolektorů však 

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

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

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

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

Yurtsever 1983) je čas, 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 et al., 2004). Pro zjednodušení 

bude v dalším textu používán termín „moderní“ voda pro vodu infiltrovanou po roce 1950 a tedy 

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

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

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

s vodou podzemním prostředím (např. 
3
H, 

18
O, CFC, SF6, 

14
C, atd.). V projektu Rebilance byly tyto 

stopovače použity pro určení střední doby zdržení a výsledky byly srovnány se staršími údaji. 

V rajonu 4530 jsou k dispozici údaje o aktivitách tritia z celkem 6 objektů (1 vrtu a 5 pramenů, Obr. 

4-22). Aktivita tritia ve vodě vrtu je 1 TU. U pramenů se tritiová aktivita pohybuje mezi 4 a 11 TU. 

Převládá tedy moderní infiltrace. 
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Obr. 4-22. Aktivita tritia v pramenech, tocích a vrtech v rajonu 4530. 
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Obr. 4-23. Histogram aktivity tritia pro rajony 4530, 4611, 4612, 4620 (Roudnická křída a křída dolního Labe). 

 

V oblasti rajonů 4530, 4611, 4612 a 4620 byl zjištěn zásadní rozdíl mezi aktivitami tritia ve vodách 

monitorovacích vrtů ČHMU a pramenů (Obr. 4-23). Zatímco 83% monitorovacích vrtů ČHMÚ 

vykazuje tritiovou aktivitu < 2 TU, veškeré prameny mají tritiovou aktivitu ≥ 2 TU. U pramenů se 

hodnoty aktivit tritia v histogramu nejčastěji pohybují mezi 6 a 8 TU. Rozpor mezi dobou zdržení 

z monitorovacích vrtů vs. pramenů a jímacích vrtů lze vysvětlit existencí silně propustných, ale 
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objemem zanedbatelných proudových zón. V těchto zónách voda proudí velmi rychle z oblasti 

infiltrace do oblasti drenáže. Doba zdržení aktivně proudící vody je tedy krátká. Většinu kolektoru ale 

zabírají oblasti pomalého proudění vody (zjednodušeně stagnující zóny), ve kterých je doba zdržení 

značná. Protože stagnující zóny zabírají většinu objemu kolektoru, většina monitorovacích vrtů, které 

jsou situovány víceméně náhodně vůči existenci proudových zón, zachytí vodu stagnujících zón se 

značnou dobou zdržení. Naopak jímací vrty a prameny, které jsou situovány výrazně nenáhodně (jsou 

situovány do míst, kde silně propustné zóny končí a vypouští vodu na zemský povrch) zachycují 

aktivně proudící vodu z velké většiny. 

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

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

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

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

karbonátového tmelu a zvětšování pórovitosti (Bruthans et al. 2011). Idealizovaný model kolektorů 

ukazuje Obr. 4-24. 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. 4-24. 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  R10 (pramen Čepel 

v obci Straškov-Vodochody) a R11 (pramen Roudníček Podhájí; Tab. 4-7). Na obou pramenech byly 

zjištěny doby zdržení v řádu prvních desítek let, což odpovídá jiným pramenům v západní části české 

křídové pánve z podobného prostředí (Tab. 4-8; Bruthans et al. 2015). 

 

Tab. 4-7. 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) 

R10 8,3 ± 0,5 6,4 ± 0,7 0,26 ± 0,05 1,7 ± 0,2 

R11 2,6 ± 0,2 4,8 ± 0,5 0,44 ± 0,05 2,5 ± 0,3 

 

Tab. 4-8. Rozsah středních dob zdržení (roky) za předpokladu exponenciálního modelu podle 4 různých 

stopovačů  

vzorek Freon 11 Freon 12 Freon 113 SF6 

R10 <10 kontam. 43-80 21-30 

R11 16-26 16-26 12-25 8-15 

 

V oblasti byl odebrán jeden vzorek na radiouhlíkovou aktivitu (Tab. 4-9). Cílem bylo určit počáteční 

aktivitu pro kritické přehodnocení starších radiouhlíkových datování. Pramen Straškov-Vodochody 

drénující vápnité pískovce a prachovce má radiouhlíkovou aktivitu 68 PMC (% moderního uhlíku). 

Další prameny s moderní vodou z podobného prostředí (C7, C10, C11, C17 a C27) mají počáteční 

aktivitu 64-75 PMC a složení δ
13

C je -11,5 až -13,3 ‰ PDB. 

 

Tab. 4-9. 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) 

C25 
Straškov 

Vodochody-Čepel 
1732 -11,5 68% 1,2% 46% T, F Moderní 

 

V rajonu 4530 byly zjištěny střední doby zdržení prvních desítek let. Vyhlazený průběh hodnot 
18

O 

a 
2
H v pramenech v čase ukázal, že zastoupení vody s dobou zdržení pod 5 let na vodě pramenů je 

velmi nízké. Podobně i povrchové vodní toky mají vyrovnané hodnoty 
18

O a 
2
H v čase a zastoupení 

vody z přímých srážek nepřesahuje v tocích 10% (Buzek et al. 2015). 
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4.6. ODBĚRY PODZEMNÍCH VOD A VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD 

KONTROLA UMÍSTĚNÍ JÍMACÍCH OBJEKTŮ 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

ODBĚRY PODZEMNÍCH VOD 

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

ale také pro hodnocení jejich prostorového vývoje a hodnocení výsledků PPP. V HGR 4530 je 

evidováno celkem 21 odběrů podzemní vody o průměrném odběru podzemní vody 57,6 l/s v letech 

2000 až 2010, z čehož 9 objektů spadá do kvartéru (z části do svrchního HGR 1172).   

 

Tab. 4-10. Přehled lokalizovaných odběrných objektů 

Včetně k nim přiřazených kolektorů a odběrů použitých v hydraulickém modelu 

  Odběr* 
Charakter 

odběru 

Počet 

vrtů  

Velikost 

odběru 

(m3/rok) 
Poznámka** 

Kolek-

tor 

Průměrný 

odběr za období 

2000 - 2010 (l/s) 

330109 Vak Kladno - Spomyšl S1 POD 1 26 100 1989-2012 A 0.8 

330310 SčVK Roudnice/L S1,S2 POD 2 0 1989-2010 (2009) A 9.6 

330313 SčVK Martiněves POD   32 546 1989-2012 A 1.3 

330326 SčVK Poplze HP1, HP2 POD 2 25 897 1989-2010 (2006) A 1.7 

330391 SčVK Bechlín - Předonín POD   90 675 2002-2012 A 2.3 

330617 SčVK Peruc POD   126 660 1989-2010 (2006) A 2.9 

330629 SčVk Hřivice POD   17 200 1998-2010 (1998) A 0.0 

330970 Danzer Křivenice-studna POD 1 30 200 2002-2012 (2006) Q 0.4 

330971 
Danzer Křivenice-vrt 

101,102 
POD 2 159 956 2006-2012 

Q 4.4 

331020 Čepro  Hněvice-vrt 1,2 POD 2 32 746 1989-2012 Q 2.1 

331070 Mšené lázně-S1 POD 1 9 254 1989-2012 A 0.3 

331100 Čepro Hněvice-sanační vrty POD   329 300 1989-2012 Q 10.0 

332030 
Masokombinát Procházka 

vrt V-2 
POD 1 39 518 2007-2012 

A 0.8 

332250 ČEZ Horní Počáply POD   140 700 1989-2012 Q 8.2 

332390 Zemědělská Cítov POD   5 100 2007-2009 Q 0.2 

332410 
Glazura  Roudnice nad 

Labem-Dobříňský Háj 
POD   103 661 1989-2012 

A 5.5 

332470 
Saint-Gobain -  Horní 

Počaply-HV 1,2,3 
POD 3 50 900 1999-2012 

Q 3.0 

332550 Astur Straškov POD   4 438 1989-2012 B 0.2 

332820 Mefrit Mělník POD   24 300 1989-2010 (1994) A 0.1 

333130 
Xella CZ, s.r.o., závod 

Horní Počaply 
POD   26 491 1989-2012 

Q 2.7 

333510 Sad Daminěves - DM1,DM2 POD 2 7 200 1989-2012 (1994) Q 1.2 

  Celkem odběry 2012     1 046 285     57.6 

Poznámka: *číslo VHB, ** sledováno od – do (poslední odběr) 
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Obr. 4-25. Přehledná lokalizace odběrných objektů 

 

V hodnoceném HGR 4530 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 

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

v jednotné formě zpracování, délka sledování zahrnující období 1979 – 2010 a celorepublikový 

charakter. Údaje o odběrech včetně lokalizací VÚV každoročně zpracovává pro Souhrnnou 

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

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

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

v kalendářním roce nebo 

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

kontrolována na základě údajů předaných ČGS od podniků Povodí. 

Přehled lokalizovaných odběrných objektů do r. 2012 je uveden v Tab. 4-10 a jejich přehledná 

lokalizace je zobrazena na Obr. 4-25. Celkový odběr (2000-2010) představoval: z kolektoru A 25,3 l/s; 

z kolektoru B: 0,2 l/s; z kolektoru Q: 32,2 l/s (včetně sanačního čerpání 10 l/s). 

 

VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD 

Přehledná lokalizace míst vypouštění odpadních vod předaných ČGS podniky Povodí je zobrazena na 

Obr. 4-26 a Tab. 4-11. 
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Obr. 4-26. Přehled lokalizovaných vypouštění odpadních vod  

 

Tab. 4-11. Přehled lokalizovaných vypouštění odpadních vod 

  Vypouštění* 
Charakter 

vypouštění 

Velikost vypouštění 

(m3/rok) 
Poznámka 

330718 SčVK Peruc ČOV POV 9953.909 2002-2012 

330333 SčVK Brníkov - ÚV POV 51881.65 2008-2012 

330320 SčVK Mšené Lázně ČOV POV 58828 1997-2012 

330323 SčVK Straškov ČOV POV 109948.6 1999-2012 

330318 SčVK Bechlín ČOV POV 39992.94 1996-2012 

330314 SčVK Horní Beřkovice ČOV POV 117356.1 1994-2012 

333620 Obec Cítov ČOV POV 38563.64 2002-2012 
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5. KONCEPČNÍ HYDROGEOLOGICKÝ MODEL 

5.1. ÚČEL KONCEPČNÍHO MODELU  

Koncepční hydrogeologický model byl pro HGR 4530 zpracován s cílem formulovat základní 

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

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

vyjádřit. Koncepční model byl sestavován v interakci se zpracovateli hydrologických 

a hydrogeologických matematických modelů. Výsledkem je představa – schéma území, jako jednotný 

podklad pro pochopení stavby a základních funkcí rajonu. Prvotní koncepční model sloužil také 

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

předpokladem pro úspěšnou konstrukci hydraulického modelu.  

SESTAVENÍ UPŘESNĚNÝCH MAP GEOMETRIE KOLEKTORŮ A IZOLÁTORŮ 

Podkladem křídy jsou permokarbonské sedimenty, méně i vulkanity kladensko-rakovnické pánve. Ve 

v. části popisovaného rajonu tvoří podloží křídy sedimenty a vulkanity staršího proterozoika a 

paleozoika Barrandienu. Území rajonu má velmi jednoduchou tektonickou stavbu. Představuje zlomy 

téměř neporušenou tabuli s mírným monoklinálním úklonem k SV, tzn. ve směru k odtoku Labe. 

SESTAVENÍ MAP HYDRAULICKÝCH, FYZIKÁLNÍCH A DALŠÍCH PARAMETRŮ 

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

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

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

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

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

nepropojují více kolektorů a reprezentují vlastnosti popisovaného kolektoru. 

Odvození charakteristické specifické vydatnosti a následně transmisivity T1 

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

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

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

Pokud je specifických vydatností více než 1, maximální specificka vydatnost qmax charakterizuje daný 

vrt. 

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

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

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

specifické vydatnosti pro daný vrt. 

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

2

1 qdmT   

Odvození transmisivity T2 dle databáze 

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

transmisivita T2. 

Odvození transmisivity T3 podle hydraulické vodivosti 

U řady vrtů je uvedena pouze hydraulická vodivost. I tento údaj je vhodné využít. Hodnotu 

hydraulické vodivosti je nutné přenásobit mocností zvodně, což je rozdíl mezi bází filtru a ustálenou 

hladinou vrtu před čerpací zkouškou. 
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Použití transmisivity 

Transmisivitu T1 odvozenou s ustáleného proudění lze považovat za nejspolehlivější charakteristiku 

hydraulických vlastností, proto měla přednost v použití. Pokud je k dispozici transmisivita T1, hodnota 

T1 charakterizuje daný vrt. Pokud není k dispozici transmisivita T1 a je k dispozici transmisivita T2, 

hodnota T2 charakterizuje daný vrt. Pokud není k dispozici transmisivita T1 a T2 a je k dispozici 

transmisivita T3, hodnota T3 charakterizuje daný vrt. Z použité transmisivity byly následně odvozeny 

indexy Y a Z a hydraulická vodivost k, které byly staticky vyhodnoceny (Tab. 5-1). Transmisivita byla 

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

 

Tab. 5-1. Popisná statistika hydraulických parametrů 

HGR 4530 Kolektor A a B 

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

Počet vrtů v Gdbasi 131 131 131 131 

Počet použitých vrtů 122 122 122 122 

Průměr 5.69 117.84 1.43 1.5.10-4 

Medián 5.86 66.91 1.46 2.910-5 

Směr. odchylka 2.64 - 0.78 - 

Minimum 3.65 0.38 -1.0 9.510-8 

Maximum 7.04 956 3.8 6.810-3 

Rozdíl maxima a minima 3.40 - 4.9 - 

 

Tab. 5-2. Třídy transmisivity 

Třídy transmisivity (m2/den) Kumulativní četnost Četnost 

<1 6 6 

1 - 10 22 16 

10 - 100 81 59 

100 - 1000 122 41 

1000< 122 0 

 

 

Obr. 5-1. Třídy transmisivity 
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Obr. 5-2. Plošná distribuce transmisivity kolektoru A 

 

Nejvíce údajů o trasmisivitě kolektoru A se nachází v povodích pravostranných přítoků Ohře – 

Podbratecký potok, Mšenský potok, Čepel, resp. v jejich přítocích – a podél Labe. Transmisivita zde 

dosahuje nejvyšších hodnot a pohybuje se zde od prvních stovek m
2
/den, výjimečně až 900 m

2
/den. 

V ostatních částech HGR 4530 nejsou k dispozici data nebo se transmisivita pohybuje v jednotkách až 

desítkách m
2
/den, což se týká především jižní a východní části HGR 4530. 

 

5.2. SYSTÉMOVÁ ANALÝZA OBĚHU PODZEMNÍ VODY  

Systémová analýza oběhu podzemní vody byla řešena pomocí tvorby třídimenzionálního obrazu 

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

hydrogeologické funkce jednotlivých geologických struktur zájmového území a jejich charakteristiky. 

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

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

vody na srážky a odvodnění, včetně odběrů. 
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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. 3-3. 

V HGR 4530 se nacházejí 3 vrty, které sledují kolektor A (Obr. 5-3). Pouze vrt VP 1840 Mšené je 

pozorován dlouhodobě a to od roku 1970. Tento vrt byl použit pro kalibraci transientního modelu. 

Zbývající vrty VP8310 Mnetěš a VP8229 Bechlín jsou kontinuálně sledovány od roku 2008. Mezi lety 

1994 až 2001 hladina podzemní vody kolísá nepatrně a víceméně stagnuje. Rok 2002 znamená 

extrémní dotaci podzemní vody. Potom dochází k vyprazdňování kolektorů. Všechny tři vrty vykazují 

výrazný nárůst hladiny podzemní vody ve společně sledované období v roce 2011 (po srážkově 

extrémně bohatém roce 2010). Zvýšené hladiny podzemní vody trvají až do roku 2014. 

Režim hladin podzemní vody na vrtu VP 1840 Mšené dobře odpovídá kolísání hladin podzemní vody 

na 5 kvartérních vrtech. Maximální hladiny podzemní vody dobře korespondují s hladinami podzemní 

vody v kvartérním kolektoru HGR 1172 (Obr. 5-4). Z grafického porovnání je velmi dobře patrné, že 

u křídových vrtů dochází k prakticky stejnému nastoupeni hladina podzemní vody jako u vrtů 

v kvartérním kolektoru, avšak kolektor A se vyprazdňuje mnohem pomaleji. Hodnocení vrtů státní 

pozorovací sítě je uvedeno v Tab. 5-3. 

 

 

Obr. 5-3. Kolísání hladin podzemní vody 
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Obr. 5-4. Kolísání hladin podzemní vody v kvartérních kolektorech 
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Tab. 5-3. Hodnocení státní monitorovací sítě ČHMÚ a jejich porovnání s modelem BILAN 

Vrt Charakteristika vrtu 
Charakteristika kolísání HPV vs. 

model BILAN 
Trend Signální úroveň HPV 

VP1840 

Mšené (A) 

Vrt se nachází v drenážní oblasti, 

600 m od Mšenského potoka. 

Režim HPV dobře odpovídá kolísání 

přírodních zdrojů z modelu BILAN, 

pokles HPV je výrazně pomalejší než 

pokles velikosti přírodních zdrojů 

z modelu BILAN. 

Dlouhodobý trend bez sezónního kolísání HPV, maximální 

HPV dosažena s půlročním zpožděním. HPV od extrémní 

dotace v roce 2002 víceméně klesá a to až do další dotace 

v srpnu 2010.  Mezi lety 2010 až 2014 se HPV pohybuje na 

mnohem vyšší úrovni než v předchozím období. 

210.69 m n. m. 

(podle HPV ze 2.8.2010) 

VP8310 

Mnetěš (A) 

Vrt se nachází mezi infiltrační a 

drenážní oblasti. Víceméně na 

rozvodnici se sousedním HGR. 

Nehodnoceno, příliš krátké sledování 

(od 1.1.2008), nicméně prokazatelný 

nárůst HPV po srpnu 2010, stejně jako u 

dotace z modelu BILAN. 

Dlouhodobý trend s nepatrným sezónním kolísáním HPV, 

nárůst HPV na konci roku 2010. Od poloviny roku 2011 

HPV víceméně stagnuje, od počátku roku 2013 do konce 

roku 2014 HPV klesá. 

179.19 m n. m. 

(podle HPV ze 28.6.2010) 

VP8229 

Bechlín (A) 

Vrt se nachází v drenážní oblasti, 

3 km od Labe. 

Nehodnoceno, příliš krátké sledování 

(od 1.1.2008), nicméně prokazatelný 

nárůst HPV po srpnu 2010, stejně jako u 

dotace z modelu BILAN. 

Dlouhodobý trend s nepatrným sezónním kolísáním HPV, 

nárůst HPV na konci roku 2010. Od poloviny roku 2011 

HPV klesá a to až do další dotace v roce 2013, potom 

následuje pokles až do konce roku 2014. 

160.09 m n. m. 

(podle HPV ze 7.8.2010) 
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SHRNUTÍ SYSTÉMOVÉ ANALÝZY OBĚHU PODZEMNÍ VODY  

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

1. Dotace – ze srážek na četných výchozech v jihozápadní, centrální a severní části rajonu. Další 

napájení se předpokládá ve východní části rajonu netěsnostmi stropního izolátoru. 

2. Proudění – Podzemní voda stéká po bázi kolektoru z jižní části pánve severovýchodním 

směrem k Labi, kde se drénuje přes netěsný artézský strop do kvartérních náplavů. 

Obdobně se chová i východní a jihovýchodní hranice rajonu vedená podél toku Vltavy. 

Severozápadní hranice rajonu je pokládána za nepropustnou – zde podzemní voda sleduje 

směr oherského a libochovického zlomu k SV. Výjimkou je křížení této hranice s povodím 

toku Čepele, kde je předpokládán přetok vody do sousedního rajonu 4540 - Ohárecká 

křída. 

3. Odvodnění – tokem Labe a Čepel, část podzemní vody přetéká do severního HGR 4540. 

Tato koncepce byla testována modelem. 

Následující Obr. 5-5 a Obr. 5-6 jsou syntézou vytvořenou na základě strukturních 

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

a kolísání hladiny podzemní vody a představují základní výsledky analýzy oběhu podzemní vody 

v rajonu.  

 

 

Obr. 5-5. Linie hydrogeologického řezu 
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Obr. 5-6. Hydrogeologický koncepční model v řezu A-A´  

 

Koncepce pro realizaci hydraulického modelu na následujících vlastnostech prostředí a přijatých 

předpokladech: 

• proudění podzemní vody v HGR 4530 probíhá a je simulováno v prostoru výskytu sedimentů 

České křídové pánve a v nadložních kvartérních sedimentech včetně fluviálního kvartéru řeky 

Labe (samostatný rajon, který není předmětem tohoto modelu), 

• podloží křídových sedimentů (především horniny permokarbonu) jsou považovány v rámci 

hydrogeologického modelu za nepropustné, 

• křídové sedimenty jsou zastoupeny především slepenci, pískovci, prachovci, slínovci a jílovci, 

• V sedimentech České křídové pánve jsou v HGR 4530 vyvinuty 2 základní kolektory – 

kolektor v sedimentech cenomanu – perucko-korycanské souvrství (kolektor A), kolektor 

v sedimentech spodního turonu – bělohorské souvrství (kolektor B), 

• kolektor A je na bázi omezen relativně nepropustnými sedimenty permokarbonu a svrchní 

omezení tvoří izolátor bělohorského a spodní části jizerského souvrství (slínovce až jílovce), 

• kolektor A je vyvinut v téměř celé ploše HGR 4530, mocnost se pohybuje v rozsahu 10 až 

90 m a hladina podzemní vody v kolektoru je v západní části volná a lokálně napjatá a ve 

východní části napjatá. Propustnost kolektoru A je průlinově-puklinová. Podzemní voda 

proudí ze západu na východ. Zatímco na západě se kolektor odvodňuje do lokálních vodotečí, 

na východě se kolektor A se odvodňuje přes nadložní izolátor a kvartér především do Labe, 

Vltavy a Bakovského potoka, 

• kolektor A je od kolektoru B oddělen horninami bělohorského a spodní části jizerského 

souvrství slínovcového charakteru – izolátorem A/B (mocnost 5-100 m), 
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• kolektor B nasedá na izolátor A/B. V západní části HGR 4530 nelze doložit jeho samostatné 

zvodnění. Kolektor B se vyskytuje především v povodí Čepele a směrem na východ přechází 

v poloizolátor A/B. K infiltraci kolektoru B dochází na okrajích povodí Čepele, který jej 

drénuje. Propustnost kolektoru B je převážně puklinová, 

• ve východní části HGR 4530 podél Labe se nachází významný kvartérní kolektor tvořící 

samostatný část HGR 1172, 

• propustnost významných akumulací kvartérních sedimentů v HGR 1172 je průlinová s volnou 

hladinou podzemní vody, 

• hlavním cílem hodnocení je stanovení bilance podzemní vody v kolektorech A a B v HGR 

4530, 

• proudění podzemní vody v kolektoru A je simulováno v celém plošném rozsahu HGR 4530, 

poloizolátor A/B, kolektor B a kvartérní kolektor Labe jsou uvažovány pouze v centrální a ve 

východní části HGR 4530,  

• zdrojem podzemní vody v modelovém regionu je především srážková infiltrace. Vcez vody 

z povrchových toků do horninového prostředí je v HGR 4530 zanedbán, 

• oběh podzemní vody v HGR 4530 není uzavřený, podzemní voda odtéká z HGR 4530 přes 

severní, západní a východní hranici do sousedních rajonů, 

• odtok podzemní vody je realizován: 

o drenáží do říční sítě, 

o odběry podzemní vody v jímacích objektech. 

Čtyřvrstevný modelový systém je napájen infiltrovaným podílem ze srážek v celé ploše modelové 

oblasti. Všechny kolektory se však nevyskytují v celé modelové oblasti a tudíž i modelové vrstvy 

nejsou aktivní v celé ploše HGR 4530.  

Infiltrovaná voda vstupuje do horninového prostředí vždy do nejvyššího existujícího kolektoru (či 

modelové vrstvy). Ve východní a v centrální části HGR 4530 dochází k dotaci do první modelové 

vrstvy pouze v centrální části v povodí Čepele a východní části HGR 4530. V povodí Čepele, kde 

první modelová vrstva reprezentuje kolektor B, dochází k dotaci přímo kolektoru B. Směrem na 

východ kolektor B vykliňuje a přechází v méně propustné sedimenty („oblast Řípu“), která vytváří 

rozvodnici mezi povodím Čepele a východní oblastí kvartérních sedimentů Labe. Zde první modelová 

reprezentuje kvartérní sedimenty Labe, které představují přirozenou drenáž kvartérního kolektoru.  

Druhá modelová vrstva má stejný rozsah jako první modelová vrstva. V povodí Čepele druhá 

modelová vrstva zastupuje kolektor B a od jeho vyklínění směrem na východ poloizolátor A/B. 

Podzemní voda v modelově dvouvrstevném kolektoru B proudí z oblasti infiltrace, která probíhá 

v celé ploše jeho výskytu směrem k Čepeli, kde je drénována. 

Třetí modelová vrstva je tvořena poloizolátorem A/B se stejným rozsahem jako první a druhá 

modelová vrstva.  

Čtvrtá modelová vrstva zastupuje kolektor A v celé modelové oblasti. Zatímco v západní oblasti 

v povodí Débeřského, Evaňského a Mšenského potoka, který zde kolektor A drénují, je kolektor A 

dotován přímo infiltrací z atmosférických srážek, v povodí Čepele a ve východní oblasti je kolektor A 

omezeně dotován omezeným přetok z nadložních vrstev a přítokem ze západní části HGR 4530. 

Podzemní voda zde proudí k západu k Labi, kde je drénována přes tektonicky porušený poloizolátor 

A/B do kvartérních sedimentů a posléze do Labe.  
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Tab. 5-4. Generalizace koncepčního hydrogeologického modelu pro potřeby hydraulického modelu 

Modelová 

vrstva 
Litologie/ geologie 

Hydro-

geologie 
Báze Charakteristika 

1 

Slínovce jizerského a 

bělohorského 

souvrství + 

štěrkopísky 

kolektor B + 

kolektor Q 
 

Na V od Řípu je 1. modelová vrstva zastoupena 

kvartérními štěrkopísky 

2 

Slínovce jizerského a 

bělohorského 

souvrství 

kolektor B 

přechází 

v poloizolátor 

A/B 

 
Kolektor B na V od Řípu přechází v poloizolátor 

A/B 

3 

Slínovce jizerského a 

bělohorského 

souvrství 

poloizolátor 

až izolátor 

A/B 

Báze je daná 

stropem 

kolektoru A 

Výskyt na většině modelové oblasti; 

Hydraulicky relativně homogenní vrstva, která se 

nevyskytuje na okraji rajonu a která je porušena 

podél Labe; 

Funkce poloizolátoru je ovlivněna jeho mocností a 

mírou rozpukání slínovců, který jej tvoří. 

4 

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, místy je 

průběh kolektoru tektonicky a denudačně 

ovlivněn; 

Hladina podzemní vody je napjatá. 

Dotace infiltrací, přítokem z nadložních 

sedimentů, drenáž do Labe a lokálně 

pravostrannými přítoky Ohře. 

 

5.3. NÁVRH NA DOPLNĚNÍ POZOROVACÍ SÍTĚ PODZEMNÍCH VOD 

Pro hodnocení dynamického chování podzemních a vyhodnocování aktuálního stavu hladin 

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

podzemních vod na síti ČHMÚ (Tab. 5-5). 

 

Tab. 5-5 Doporučené vrty pro monitoring 

Vrt Signální úroveň HPV 

VP1840 Mšené (A) 210,69 m n. m. (podle HPV ze 2.8.2010) 

VP8310 Mnetěš (A) 179,19 m n. m. (podle HPV ze 28.6.2010) 

VP8229 Bechlín (A) 160,09 m n. m. (podle HPV ze 7.8.2010) 
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6. MODELOVÉ VÝPOČTY ZÁSOB PODZEMNÍCH 

VOD 

6.1. HYDROLOGICKÝ MODEL 

6.1.1. DOTACE PODZEMNÍCH VOD 

POPIS SADY POVODÍ A DOSTUPNÝCH DAT 

Vzhledem k absenci vodoměrných stanic na tocích v HGR 4530 bylo vybráno povodí Bakovského 

potoka se stanicí Velvary (2023), které bezprostředně sousedí s rajonem. Průtoky v uvedeném profilu 

jsou dlouhodobě pozorované vodoměrnou stanicí ČHMÚ. 

Poloha povodí v HGR 4530 je znázorněna na Obr. 6-1, základní charakteristiky a informace o 

dostupných datech obsahuje Tab. 6-1. 

 

Tab. 6-1. Přehled povodí – základní charakteristiky a dostupná data. 

ID  DBC ANALOG 
P 

[mm] 

Qa 

[m3/s] 

NV [m 

n.m.] 

A 

[km2] 

IA 

[km2] 
KALIB SEP 

4530p2023 
povodí Bakovský 

potok (Velvary) 
2023  530.55 0.556 321.62 292.39 0.50 

2000-

2010 
x 

HGR HGR - TRANS 525.80 - 234.79 405.81 405.81 NE  

ID – Identifikace povodí nebo části HGR 

DBC – databankové číslo povodí/postup odvození mezipovodí, 

ANALOG – ID vodoměrné stanice, použité jako analogon(SYN/TRANS pro HGR indikuje metodu odvození hydrologické 

bilance pro celý hydrogeologický rajon) 

P – průměrná dlouhodobá výška srážek mm/rok za období 1981–2010 

Qa – průměrný dlouhodobý roční průtok za pozorované období 

NV – průměrná nadmořská výška 

A – plocha povodí nebo části HGR 

IA – plocha z dílčího povodí ležící v HGR 

KALIB – období, z kterého byla použita data pro kalibraci hydrologického modelu 

SEP – označení povodí, pro která byla provedena separace základního odtoku. 

 

V rámci úkolu byla zřízena následující pozorování: 

 B-7 (4530, 4540) Čepel (Chvalín) 

 B-8 (4530) Čepel (Vražkov) 

Navržená dvojice vodoměrného pozorování pokrývá absenci standardních stanic v posuzovaném HGR 

4530 a umožnila získat hydrometrická data z centrální části HGR 4530 z toku Čepel jako 

nejvýznamnějšího toku v ploše sledovaného HGR 4530. 
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Obr. 6-1. Lokalizace zájmové oblasti s polohou relevantních vodoměrných stanic ČHMÚ. 

 

INFORMACE O MÍŘE OPRAV PRŮTOKŮ O VYUŽITÍ PODZEMNÍCH A POVRCHOVÝCH VOD 

Průtokové řady použité pro kalibraci hydrologických modelů dílčích povodí i pro separaci základního 

odtoku byly opraveny o užívání vod z důvodu vyšší relativní míry užívání. Obrázek 2 poskytuje 

informace o souhrnném užívání vod v dílčích povodích. Míru ovlivnění vyjádřenou v % celkového 

odtoku obsahuje Tab. 6-2. 

 

Tab. 6-2. Míra ovlivnění průtoků ve vodoměrných stanicích  

v % celkového odtoku, v l/s a v mm/rok pro jednotlivá období. 

  
% (1981-

2010) 

% (2001-

2010) 

tis. m3/měsíc 

(1981-2010) 

tis. m3/měsíc 

(2001-2010) 

mm/rok 

(1981-2010) 

mm/rok 

(2001-2010) 

POD HGR NaN NaN 82.03 44.47 2.43 1.31 

POD 
povodí Bakovský 

potok (Velvary) 
5.06 4.77 25.39 26.97 1.04 1.11 

POV 
povodí Bakovský 

potok (Velvary) 
1.86 0.14 9.07 0.75 0.37 0.03 

VYP 
Povodí Bakovský 

potok (Velvary) 
21.19 16.50 105.43 94.02 4.33 3.86 

POV: povrchový odběr; POD: podzemní odběr; VYP: vypouštění; NaN: žádné evidované užívání. 
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POSTUP A VÝSLEDKY STANOVENÍ PODZEMNÍHO ODTOKU A DOTACE PODZEMNÍCH VOD 

V případě hydrogeologických rajonů s menším počtem pozorovaných dat, což je případ HGR 4530 

bylo nutno volit tento postup: 

 Pro všechna dílčí povodí a pro celý rajon byly vypočteny řady průměrných srážek a 

průměrných teplot v období 1981-2010. 

 Pro povodí s měsíčním pozorováním byl kalibrován model BILAN, s využitím pozorovaného 

odtoku. 

 Hydrologická bilance pro rajon byla modelována pomocí meteorologických dat pro HGR. 

Výsledky pro rajon 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. 

V následujících grafech (Obr. 6-2 až Obr. 6-10) jsou znázorněny průběhy měsíčních řad pozorovaného 

a modelovaného odtoku, průběhy základního odtoku stanovené separací a modelováním. Pro všechny 

použité dílčí části rajonu a pro rajon jako celek byly vyneseny řady měsíčních dotací zásob podzemní 

vody. Sezónní průběh základního odtoku ve formě pravděpodobnostních polí je vyjádřený pro zužující 

se rozmezí kvantilů od nejširšího 10–90% po nejužší 40–60%, stanovený pro období 1981–2010 a 

2001–2010. Stejné charakteristiky jsou pro dotace podzemní vody. Pro základní odtok a pro dotace 

podzemní vody jsou čáry překročení zpracované z chronologických řad, tj. ze všech měsíců období 

1981–2010 a 2001–2010. 

 

Obr. 6-2. Pozorovaný a modelovaný odtok [mm/měsíc]. 
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Obr. 6-3. Základní odtok [mm/měsíc]. 

 

Obr. 6-4. Povodí Bakovský potok (Velvary). Základní odtok [mm/měsíc]. 

 

Obr. 6-5. Modelovaná dotace podzemních vod [mm/měsíc] 



Rebilance zásob podzemních vod                                                                      ID EIS 10051606-SFŽP 

68 

 
Obr. 6-6. Povodí Bakovský potok (Velvary). Modelovaná dotace podzemních vod [mm/měsíc] 

 

 

Obr. 6-7. Pravděpodobnostní pole – základní odtok [mm/měsíc]. Plné plochy odpovídají období 1981-2010, čáry 

období 2001-2010 
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Obr. 6-8. Pravděpodobnostní pole – dotace podzemní vody. Plné plochy odpovídají období 1981-2010, čáry 

období 2001-2010. 

 
Obr. 6-9. Čára překročení měsíčního základního odtoku [mm/měsíc]. 
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Obr. 6-10. Čára překročení měsíční dotace podzemní vody [mm/měsíc]. 

 

SOUHRNNÉ CHARAKTERISTIKY HYDROLOGICKÉ BILANCE 

Souhrnné charakteristiky hydrologické bilance za jednotlivá modelovaná mezipovodí a celý 

hydrogeologický rajon jsou uvedeny v Tab. 6-3 a Tab. 6-4. 

Vypočtená specifická dotace podzemních vod pro HGR 4530 vyšla 1,36 l/s/km
2
. Na nově zřízených 

vodoměrných stanicích byla v rámci aktivity 4 stanovena dotace podzemních vod: Čepel (Chvalín) 2,4 

l/s/km
2
, Čepel (Vražkov) 1,66 l/s/km

2
. Srovnáním stanic Vražkov a Chvalín je možné udělat závěr, že 

drenážní funkce se významně zvětšuje ve směru toku, horní část toku Čepele má hodnoty základního 

odtoku na úrovni průměru rajonu, zatímco vyšší hodnoty základního odtoku na středním toku Čepele 

nad Chvalínem jsou jednoznačně odrazem faktu, že jde o významnou drenážní bázi podzemních vod. 

 

Tab. 6-3. Shrnutí hydrologické bilance (1981–2010) 

 P [mm] R [mm] RM [mm] 
P - R 

[mm] 
ET [mm] RC [mm] 

RC 

[l/s/km2] 

povodí Bakovský potok 

(Velvary) 
530.53 52.69* 55.38 473.31* 472.45 46.91 1.49 

HGR 525.78 NA 49.77 476.01 472.96 42.95 1.36 

*nejsou k dispozici data pro celé období 

P měsíční srážkový úhrn (mm/měsíc) 

R měsíční odtoková výška pozorovaná (mm/měsíc) 

RM měsíční odtoková výška modelovaná (mm/měsíc) 

RC dotace zásob podzemních vod (mm/měsíc, l/s/km2) 

ET evapotranspirace (mm/měsíc) 
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Tab. 6-4.Shrnutí hydrologické bilance (2001–2010) 

 P [mm] R [mm] RM [mm] 
P - R 

[mm] 
ET [mm] RC [mm] 

RC 

[l/s/km2] 

povodí Bakovský potok 

(Velvary) 
558.2 60.98 54.8 497.22 489.31 53.11 1.68 

.HGR 553.81 NA 52.81 501 485.51 52.86 1.68 

*nejsou k dispozici data pro celé období 

 

POSOUZENÍ VÝVOJE PRŮMĚRNÝCH VELIČIN HYDROLOGICKÉ BILANCE 

V Obr. 6-11 až Obr. 6-16 jsou znázorněny průběhy ročních řad základních veličin hydrologické 

bilance za období 1961–2010 v jednotlivých dílčích povodích a částech HGR 4530. Srážky a na nich 

závislé odtoky jeví znaky cyklického kolísání, délka periody se však mění. Srážky ani odtoky nemají 

soustavný dlouhodobý trend, teplota se od roku 1985 podstatně zvyšuje. Je rovněž patrné, že přibližně 

od roku 1985 se zmenšila amplituda kolísání celkového ročního odtoku, roční dotace podzemní vody i 

ročního základního odtoku. 

V tabulkách Tab. 6-5 až Tab. 6-8 jsou uvedeny průměry odtoku, aktuální evapotranspirace, dotace 

zásob podzemních vod a základního odtoku za období 1981–2010, porovnané s průměry za období 

2001–2010 a 1961–1980 pomocí poměrů hodnot (u teplot vzduchu rozdílů hodnot). Je zřejmé, že 

diference mezi různými obdobími většinou nepřesahují 5 %, jsou tedy srovnatelné s hodnotou střední 

kvadratické chyby dlouhodobých průměrných průtoků pro data 1. kategorie, která podle ČSN 75 1400 

činí 8 %. Vývoj srážkových úhrnů a teploty je uveden i v kapitole 4.2 Hydrologie. 

 

 

Obr. 6-11 Vývoj průměrných ročních srážek. 
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Obr. 6-12 Vývoj průměrné roční teploty. 

 

Obr. 6-13 Vývoj aktuální evapotranspirace (odhad z modelu BILAN). 

 

Obr. 6-14 Vývoj průměrného ročního odtoku (odhad z modelu BILAN). 
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Obr. 6-15 Vývoj průměrné roční dotace zásob podzemní vody (odhad z modelu BILAN). 

 

Obr. 6-16 Vývoj průměrného ročního základního odtoku (odhad z modelu BILAN). 

 

Tab. 6-5 Vývoj odtoku (odhad z modelu BILAN). 

 1961-1980 1981-2010 2001-2010 

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

HGR 517.72 525.78 1.02 553.81 1.05 

povodí Bakovský potok (Velvary) 523.44 530.53 1.01 558.20 1.05 

 

Tab. 6-6 Vývoj aktuální evapotranspirace (odhad z modelu BILAN). 

 1961-1980 1981-2010 2001-2010 

 [°C] [°C] dif.[°C] [°C] dif.[°C] 

HGR 8.45 9.28 0.83 9.55 0.27 

povodí Bakovský potok (Velvary) 7.83 8.64 0.81 8.91 0.27 
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Tab. 6-7 Vývoj dotace zásob podzemní vody (odhad z modelu BILAN). 

 1961-1980 1981-2010 2001-2010 

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

HGR 57.05 49.77 0.87 52.81 1.06 

povodí Bakovský potok (Velvary) 65.02 55.38 0.85 54.80 0.99 

 

Tab. 6-8 Vývoj základního odtoku (odhad z modelu BILAN). 

 1961-1980 1981-2010 2001-2010 

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

HGR 460.54 472.96 1.03 485.51 1.03 

povodí Bakovský potok (Velvary) 457.88 472.45 1.03 489.31 1.04 

 

6.1.2. POSOUZENÍ MOŽNÝCH DOPADŮ ZMĚN KLIMATU 

Posouzení možných dopadů klimatické změny bylo provedeno na základě simulací 15 regionálních 

klimatických modelů pro časové horizonty 2025 (2011-2040), 2055 (2041-2070) a 2085 (2071- 2100). 

Vzhledem k dostupným datům jsou uvažovány změny oproti období 1961-1990, které je standardně 

uvažováno pro referenční klima ve studiích dopadů změn klimatu. 

Uvažované změny srážek i teploty udává Obr. 6-17. Pro srážky předpokládají klimatické modely 

pokles v letních měsících (dle časového horizontu 5-25 %), po zbytek roku spíše růst. Teplota roste 

pro všechny tři časové horizonty po celý rok, v průměru cca o 1,5, 2,2 a 3,5 °C. 

Dopady uvedených změn meteorologických veličin na základní odtok, dotaci podzemních vod 

a celkový odtok ukazuje Obr. 6-18. Z hlediska možných využití podzemních vod je podstatné, že 

zejména v časově vzdálenějších časových úrovních se základní odtok od května až do listopadu 

zmenšuje. 

 

Obr. 6-17. Měsíční změny srážek (poměr) a teploty (rozdíl) dle RCM simulací pro jednotlivé měsíce.  

Krabicové grafy indikují 5%, 25%, 50%, 75% a 95% kvantil rozdělení měsíčních změn v souboru klimatických 

modelů. 
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Obr. 6-18. Měsíční změny základního odtoku [-], dotace zásob podzemní vody [mm] a odtoku dle RCM simulací 

pro jednotlivé měsíce. Krabicové grafy indikují 5%, 25%, 50%, 75% a 95% kvantil rozdělení měsíčních změn v 

souboru klimatických modelů. 

 

ZHODNOCENÍ MONITORINGU A NÁVRH ÚPRAVY POZOROVACÍ SÍTĚ. 

Vzhledem k absenci stávajících pozorování ČHMÚ v posuzovaném HGR 4530 doporučujeme zavést 

pozorování na toku Čepel v návaznosti na zřízenou vodoměrnou stanici Chvalín. 

 

6.2. HYDRAULICKÝ MODEL PROUDĚNÍ PODZEMNÍ VODY 

Hydraulický model proudění podzemní vody realizovaný v rámci projektu byl zpracován ve 3 etapách: 

1. Stacionární simulace ideových neovlivněných poměrů proudění podzemní vody a simulace 

proudění při konkrétních odběrech – kalibrace hydraulických parametrů a validace modelu. 

2. Transientní simulace proudění podzemní vody v období hydrologických let 2001-2010 – 

kalibrace kapacitních parametrů modelu. Statistickým zpracováním byl odvozen průměrný 

hydrologický rok v parametrech doplnění a prázdnění zásob podzemní vody. 

3. Stacionární simulace proudění při odběrech podzemní vody – rekalibrace modelu na základě 

výsledků realizovaných průzkumů a dalších hodnocení. Na základě výsledků stacionárního 

a transientního modelu a analýzy aktuálních odběrů podzemní vody je navržena optimalizace 

odběrů podzemní vody ve vybraných jímacích územích a pro ně jsou provedeny simulace 

proudění podzemní vody. 
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DISKRETIZACE MODELOVÉHO ÚZEMÍ 

Základní síť modelu tvoří buňky (o straně 100 m) nestejné mocnosti. Celkově má modelová oblast 

rozsah 45,8 km ve východozápadním směru a 19,2 km v severojižním směru, což znamená 458 

sloupců a 192 řádek modelové sítě. Buňky ležící mimo oblast výpočtu byly specifikovány jako 

neaktivní. Každá modelová vrstva má vlastní rozsah a schéma okrajových podmínek. 

 

6.2.1. OKRAJOVÉ PODMÍNKY A VSTUPNÍ DATA  

Kolektor A (čtvrtá modelová vrstva) má na severní, východní, jižní a západní hranici okrajovou 

podmínku nulový průtok, lokálně podle kalibrace, morfologie a vymezení povodí (rozvodnic IV. řádu) 

byla přidány okrajové podmínky Drén. Třetí a druhá modelová vrstva je omezena na hranici okrajovou 

podmínkou Nulový průtok. První modelová vrstva má na severní a jižní hranici okrajovou podmínku 

nulový průtok. Na západě je hranice vymezena okrajovou podmínkou „Drén“, který odvádí bilančně 

vodu do Mšenského potoka. Na východě byly specifikovány okrajové podmínky Drén, které 

reprezentují drenážní povrchové toky Labe, Vltavu a Bakovský potok. 

Infiltrace pro stacionární model, který poskytuje počáteční hladiny podzemní vody pro transientní 

model, byly nejprve stanoveny kalibrací stacionárního modelu a potom odladěny na transientní model 

a výstupy hydrologických měření metody PPP z roku 2013 a 2014. V modelu je uvažováno 5 oblastí 

s odlišnou infiltrací od 16 do 95 mm/rok. Infiltrace z povrchového do horninového prostředí nebyla 

uvažována. 

Do modelu byly dále zadány významné povrchové toky s prokazatelným drenážním účinkem 

podzemní vody formou okrajové podmínky „Drén“. Úrovně hladin podzemní vody byly stanoveny 

podle digitálního modelu terénu poskytnutého zadavatelem. 

Do stacionárního modelu bylo specifikováno 21 odběrů podzemní vody s průměrným odběrem 

podzemní vody 57,6 l/s (za roky 2000 až 2010), z čehož 9 objektů spadá do první modelové vrstvy 

(svrchní HGR 1172). 

Základním zdrojem informací o hydrogeologických poměrech v HGR 4530 je databáze ČGS, která 

byla doplněna o údaje režimních měření hydrogeologických objektů ČHMÚ do konce roku 2010 

(hladiny podzemní vody, vydatnosti pramenů, srážky a teploty). 

 

HYDRAULICKÉ PARAMETRY 

Horizontální hydraulická vodivost, která byla zadána do modelu na počátku jeho kalibrace, vycházela 

z plošně interpretovaných bodových hodnot, které byly získány analýzou hydrodynamických zkoušek 

v databázi ČGS. Během kalibrace stacionárního modelu na měřené hladiny podzemní vody byly zóny 

se specifikovanou horizontální hydraulickou vodivostí upravovány tak, aby bylo dosaženou dobré 

shody mezi měřenými a pozorovanými hladinami podzemní vody a průtoky. Vertikální hydraulická 

vodivost byla odvozena pouze na základě kalibrace na měřené hladiny podzemní vody a průtoky, které 

reprezentují podzemní odtok. 
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6.2.2. MODELOVÉ PRŮBĚHY HLADIN A SMĚRY PROUDĚNÍ PODZEMNÍ VODY 

Koncepce stacionárních simulací je založena na předpokladu, že simulovány jsou ustálené úrovně 

hladiny podzemní vody při průměrné infiltraci, při odpovídajících průměrných odběrech a při obvyklé 

drenáži podzemní vody do říční sítě. Stacionární model byl realizován ve dvou základních variantách: 

 varianta neovlivněného proudění bez odběrů podzemní vody, 

 varianta při odběrech podzemní vody na úrovni roků 2009 a 2010. 

Kromě základních modelových simulací byla provedena řada účelových modelových stacionárních 

simulací směřujících k analýze samotného matematického modelu (analýzy senzitivity parametrů 

modelu) a k analýze režimu proudění podzemní vody v zájmové lokalitě a jeho ovlivnění odběry 

(simulace alternativ vodohospodářského využití struktury). 

Základní varianta transientního modelu byla zpracována v měsíčním časovém kroku pro období 

hydrologických let 2001 - 2010. 

 

SIMULACE BEZ ODBĚRŮ PODZEMNÍ VODY A S PRŮMĚRNOU INFILTRACÍ 

Pro posouzení vlivů odběrů na přirozený průběh hladiny podzemní vody byla provedena simulace bez 

odběrů podzemní vody. V hydraulickém modelu byla zrušena všechna modelová jímání podzemní 

vody a dále provedena simulace bez čerpání úplně stejným způsobem jako v případě simulace 

s odběry čili za úplně stejného nastavení okrajových podmínek, hydraulických parametrů a infiltrace. 

Modelové snížení hladin vyvolané průměrnými odběry za období 2000 až 2010 je vykresleno pro 

jednotlivé modelové vrstvy v Obr. 6-30 až Obr. 6-32. Vypočtená snížení jsou pouze orientační 

s ohledem na ne vždy dostatečně podrobné informace o jednotlivých odběrech (obvykle není známo, 

kolik se čerpá z konkrétního objektu) a na měřítko diskretizace regionálního modelu (velikost jedné 

modelové buňky je 100x100m). 

V kolektoru B, v kolektoru A v západní části a v kvartérním kolektoru Labe, kde převládá volná 

hladina podzemní vody, vliv průměrných odběrů podzemní vody způsobuje pokles 1,5 – 2 m v centru 

depresního kužele. V centrální a ve východní části kolektoru A s napjatým režimem podzemních vod 

vliv čerpání způsobuje poklesy 10 až 13 m. 

 

SIMULACE S PRŮMĚRNÝMI ODBĚRY PODZEMNÍ VODY A PRŮMĚRNOU INFILTRACÍ 

Modelové hydroizohypsy pro první, druhou čtvrtou modelovou vrstvu jsou uvedeny v Obr. 6-27 až 

Obr. 6-29. V kolektoru A (čtvrtá modelová vrstva) podzemní voda proudí generelně od západu na 

východ. V západní části HGR 4530 je podzemní voda pravostrannými přítoky Ohře, které výrazně 

ovlivňují lokální směry proudění podzemní vody. Směrem na východ se mění charakter kolektoru A, 

který je překryt poloizolátorem A/B a který se vyznačuje výrazně napjatým režimem proudění 

podzemních vod. V této přechodné zóně dochází k přechodu oblasti stoku do oblasti nádrže podzemní 

vody v kolektoru A. Ve východní (též v oblasti nádrže) je podzemní voda drénována přes porušený 

poloizolátor A/B do kvartérních sedimentů a potom do Labe. 

V kolektoru B (první a druhá modelová vrstva) proudí podzemní voda generelně rovněž ze západu na 

východ, ovšem s výrazným drenážním vlivem potoka Čepele, který představuje nejvýraznější bilanční 
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drenáž podzemní vody v kolektoru B. Na východ od Čepele kolektor B vykliňuje, což je v modelu 

vyjádřeno nižší hodnotou hydraulické vodivosti. Kolektor B zde přechází v poloizolátor A/B. 

Východně od Čepele se tak vytváří lokální rozvodnice mezi podzemní vodou proudícím směrem do 

Čepele a severně k Labi mezi podzemní vodou proudí na východ k Labi, k Vltavě a k Bakovskému 

potoku. Podzemní voda se drénuje do sedimentů kvartérního kolektoru, odkud je podzemní voda 

drénována do Labe, Vltavy a Bakovského potoka. 

 

BILANCE STACIONÁRNÍCH SIMULACÍ 

Bilance podzemní vody s průměrnými odběry a bez odběrů je zobrazena na Obr. 6-19 a Obr. 6-20. 

Obě simulace jsou číselně porovnány v Tab. 6-9. Do modelu se infiltruje 835 l/s, což představuje 

specifický podzemní odtok přibližně 2 l/s/km
2
. 

 

Infiltrace 

571.6

32.2 odběr

419.6 drenáž do toků

258.7 138.9

0.2 odběr

103.3 drenáž do toků

76.6 60.3

Infiltrace 

263.0 50.7 34.3

25.2 odběr

254.2 drenáž do toků

hodnoty jsou uvedeny v l/s

26.0

182.0

4. vrstva 4. vrstva313.7

2. vrstva

3. vrstva

312.9 1. vrstva

 

Obr. 6-19. Bilance podzemní vody – simulace s průměrnými odběry RCM  

 

Infiltrace 

571.6

0.0 odběr

470.3 drenáž do toků

255.2 153.9

0.0 odběr

103.8 drenáž do toků

73.5 76.0

Infiltrace 

263.0 46.8 49.3

0.0 odběr

260.5 drenáž do toků

hodnoty jsou uvedeny v l/s

4. vrstva 309.8 4. vrstva

26.7 3. vrstva

316.4 1. vrstva

181.7 2. vrstva

 

Obr. 6-20. Bilance podzemní vody – simulace bez odběrů 
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Tab. 6-9. Porovnání bilance simulací s odběry a bez odběrů 

Bilance 
Stacionární model s odběry Stacionární model bez odběrů 

Přítok do modelu Odtok  z modelu Přítok do modelu Odtok  z modelu 

Jednotky l/s l/s l/s l/s 

Infiltrace  834.6 - 834.6 - 

Odběr - 57.6 - 0.0 

Povrchové toky - 777.0 - 834.6 

Suma 834.6 834.6 834.6 834.6 

 

NÁVRH LOKALIT PRO DOPLNĚNÍ PRŮZKUMNÝCH OBJEKTŮ 

Vzhledem absenci dlouhodobého pozorování průtoků byla navržena měření PPP, která umožnila 

upravit bilanci podzemní vody v HGR 4530. Navržené měření PPP je již dokumentováno 

v předchozích kapitolách. 

 

6.2.3. PROGNÓZNÍ MODELOVÉ SIMULACE 

TRANSIENTNÍ SIMULACE - PRŮMĚRNÝ HYDROLOGICKÝ ROK 

Realizované simulace reprezentují transientní (neustálené) poměry proudění podzemní vody. 

V simulacích dochází k dynamickým změnám zásoby podzemní vody, které jsou způsobeny časově 

proměnnou infiltrací. Na Obr. 6-21 je dobře patrný nárůst infiltrace v letech 2000 až 2002. Po tomto 

období následuje výrazný pokles infiltrace, který má za následek pokles hladin podzemních vod. Mezi 

lety 2004 až 2009 infiltrace nekolísá. Výraznému nárůstu dochází až v roce 2010, kdy velikost 

infiltrace se blíží ke stavu v roce 2002. 

 

Obr. 6-21. Kolísání modelové infiltrace v celém HGR 4530 
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Nejvyšší dotace podzemní vody vychází pro měsíce únor, kdy dochází k dotaci podzemní vody vlivem 

nasycení připovrchové zóny při tání sněhu spolu s jarními srážkami, které v tomto období nejsou 

spotřebovávány evapotranspirací. Mírně nadprůměrná dotace je modelem předpokládána ještě 

v měsíci lednu, v prosinci a v listopadu, všechny ostatní měsíce mají dotaci podzemní vody 

podprůměrnou. Nízká infiltrace byla modelem odladěna pro celé vegetační období roku, kdy vysoká 

evapotranspirace zabraňuje dotaci podzemní vody. Výjimku představuje měsíc srpen, kdy vysoká 

infiltrace je způsobena extrémními srážkami v srpnu 2002 a 2010. Modelové hladiny podzemní vody 

při simulaci průměrných měsíčních dotací kolísají ve vrtech se sezónním chodem okolo průměrných 

hladin podzemní vody (Obr. 6-22) 

 

 

Obr. 6-22 Sezónní kolísání modelové infiltrace v celém HGR 4530 

 

 

Obr. 6-23 Drenáž do povrchových toků a rybníků v průměrném hydrologickém roce 
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VARIANTNÍ SIMULACE VODOHOSPODÁŘSKÉHO VYUŽITÍ ÚZEMÍ 

V rámci modelových prací byla provedena řada stacionárních simulací pro posouzení možností jímání, 

které zohledňovaly různé varianty velikostí odběrů podzemní vody z regionálního pohledu celého 

rozsahu modelového území. Ve zprávě jsou prezentovány 3 modelové varianty, na základě nichž je 

možné posoudit ovlivnění režimu proudění ve struktuře při zvýšení nebo naopak snížení odběrů. 

Prezentovány jsou varianty: 

 varianta blízké perspektivy - odběry na úrovni maxima dosaženého za roky 2008 až 2012 

z každého registrovaného odběrného místa, celkový odběr 82,4 l/s. 

 varianta plošného navýšení odběru – navýšení všech odběrů o 15%, celkem 94.8 l/s. 

 varianta plošného snížení odběrů - snížení všech odběrů o 15%, celkem 70 l/s. 

Bilance jednotlivých variant je uvedena v Tab. 6-10 a na Obr. 6-24 až Obr. 6-26. Obecně platí, že 

v případě zvýšení nebo snížení odběrů dochází k opačnému procesu v přirozené drenáži podzemní 

vody. 

 

Tab. 6-10. Základní bilance variant stacionárního modelového řešení  

Přítok do 

modelu

Odtok  z 

modelu

Přítok do 

modelu

Odtok  z 

modelu

Přítok do 

modelu

Odtok  z 

modelu

Jednotky l/s l/s l/s l/s l/s l/s

Infiltrace 834.6 - 834.6 - 834.6 -

Odběr - 82.4 - 94.8 - 70.0

Povrchové toky - 752.2 - 739.9 - 764.6

Suma 834.6 834.6 834.6 834.6 834.6 834.6

Plošné navýšení odběrůPlošné snížení odběrů

Bilance

Blízká perspektiva

 

 

Infiltrace 

571.6

51.8 odběr

391.0 drenáž do toků

264.4 135.5

0.0 odběr

103.3 drenáž do toků

78.7 53.1

Infiltrace 

263.0 53.5 27.9

30.6 odběr

258.0 drenáž do toků

hodnoty jsou uvedeny v l/s

4. vrstva 316.5 4. vrstva

25.3 3. vrstva

307.2 1. vrstva

185.7 2. vrstva

 

Obr. 6-24 Bilance modelových vrstev – varianta blízké perspektivy 
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Infiltrace 

571.6

59.5 odběr

379.1 drenáž do toků

260.1 127.1

0.0 odběr

103.2 drenáž do toků

80.5 50.7

Infiltrace 

263.0 55.6 25.8

35.2 odběr

257.5 drenáž do toků

hodnoty jsou uvedeny v l/s

4. vrstva 318.6 4. vrstva

24.9 3. vrstva

311.6 1. vrstva

179.6 2. vrstva

 

Obr. 6-25 Bilance modelových vrstev – varianta plošného navýšení odběrů 

 

Infiltrace 

571.6

44.0 odběr

403.0 drenáž do toků

258.9 134.2

0.0 odběr

103.4 drenáž do toků

77.6 56.3

Infiltrace 

263.0 51.9 30.6

26.1 odběr

258.3 drenáž do toků

hodnoty jsou uvedeny v l/s

25.6 3. vrstva

312.7 1. vrstva

181.3 2. vrstva

4. vrstva 314.9 4. vrstva

 

Obr. 6-26 Bilance modelových vrstev – varianta plošného snížení odběrů 

 

V Obr. 6-33 až Obr. 6-40 jsou dokumentovány hladiny a směry proudění podzemní vody pro 

modelovou variantu blízké perspektivy odběrů pro první, druhou a čtvrtou modelovou vrstvu. Zároveň 

jsou v přílohách dokumentovány snížení hladiny vlivem změny odběrů oproti stacionární simulaci 

varianty průměrných odběrů za období 2000 až 2010. Změna velikosti odběru nezpůsobuje 

významnější změny v charakteru regionálního proudění vypočteného v modelové oblasti. Změny 

v režimu proudění v okolí odběrů jsou generelně lokálního charakteru. 

Zvýšení odběrů na úroveň blízké perspektivy dojde k lokálnímu zaklesnutí hladiny podzemní vody 

v kvartérním kolektoru o 0,5 – 2,5 m a 5 – 8 m v kolektoru A v povodí Čepele. 

Zvýšení odběrů ve variantě plošného zvýšení odběrů dojde k lokálnímu zaklesnutí hladiny podzemní 

vody v kvartérním kolektoru o 0,5 – 4,5 m a 5 – 10 m v kolektoru A v povodí Čepele. 

Zvýšení odběrů ve variantě plošného snížení odběrů dojde k lokálnímu zaklesnutí hladiny podzemní 

vody v kvartérním kolektoru do 0,7 m a 2 – 3 m v kolektoru A v povodí Čepele. 
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ZHODNOCENÍ NEJISTOT VÝSLEDKŮ 

Pro kalibraci režimu proudění v kolektoru A nejsou k dispozici téměř žádné dlouhodobé údaje ohledně 

stavu kolísání hladiny podzemní vody a drenáže. Míra nejistoty modelu je velmi vysoká v popisu 

dynamických změn a bilance podzemní vody. Rozsah monitorovací sítě ČHMÚ pro dobrou kalibraci 

modelu v plném rozsahu není dostatečný. Doporučujeme kontinuální sledování potoka Čepel. Velkou 

nejistotou je zatřídění vodárenských vrtů k jednotlivým hydrogeologickým či modelovým vrstvám. 

Velkou zdrojem chyb v bilanci je samotné vymezení HGR 4530. Oběh podzemních vod je 

neuzavřený. K dotaci do podzemní vody dochází pouze infiltrací z atmosférických srážek, nicméně 

k drenáži často dochází přes hranici HGR 4530 a to drenáží do drobných povrchových toků, odtokem 

ze svahů do Ohře, Smolnického potoka a do levostranných přítoků Bakovského potoka, které jsou 

obtížně kvantifikovatelné. Odtoků z HGR 4530 přes jeho hranici bylo využito omezeně a zpravidla 

pouze lokálně. Z tohoto pohledu může být vodní bilance podhodnocena 

 

 

Obr. 6-27 Modelové hydroizohypsy (v m n. m.) – první vrstva, ustálený stav 
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Obr. 6-28 Modelové hydroizohypsy – druhá vrstva, ustálený stav 

 

 

Obr. 6-29 Modelové hydroizohypsy – čtvrtá vrstva (kolektor A), ustálený stav 
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Obr. 6-30 Modelové hydroizohypsy bez čerpání a změna oproti stavu s čerpáním – první vrstva, ustálený stav 

 

 

Obr. 6-31 Modelové hydroizohypsy bez čerpání a změna oproti stavu s čerpáním – druhá vrstva, ustálený stav 
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Obr. 6-32 Modelové hydroizohypsy bez čerpání a změna oproti stavu s čerpáním – čtvrtá vrstva (kolektor A), 

ustálený stav 

 

 

Obr. 6-33 Modelové hydroizohypsy v blízké budoucnosti a změna HPV oproti průměrnému stacionárnímu stavu – 

první vrstva, ustálený stav 
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Obr. 6-34 Modelové hydroizohypsy v blízké budoucnosti a změna HPV oproti průměrnému stacionárnímu stavu – 

druhá vrstva, ustálený stav 

 

 

Obr. 6-35 Modelové hydroizohypsy ve variantě plošného zvýšení odběrů a změna HPV oproti průměrnému 

stacionárnímu stavu – první vrstva, ustálený stav 
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Obr. 6-36 Modelové hydroizohypsy ve variantě plošného zvýšení odběrů a změna HPV oproti průměrnému 

stacionárnímu stavu – druhá vrstva, ustálený stav 

 

Obr. 6-37 Modelové hydroizohypsy ve variantě plošného zvýšení odběrů a změna HPV oproti průměrnému 

stacionárnímu stavu – čtvrtá vrstva (kolektor A), ustálený stav 
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Obr. 6-38 Modelové hydroizohypsy ve variantě plošného snížení odběrů a změna HPV oproti průměrnému 

stacionárnímu stavu – první vrstva, ustálený stav 

 

Obr. 6-39 Modelové hydroizohypsy ve variantě plošného snížení odběrů a změna HPV oproti průměrnému 

stacionárnímu stavu – druhá vrstva, ustálený stav 
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Obr. 6-40 Modelové hydroizohypsy ve variantě plošného snížení odběrů a změna HPV oproti průměrnému 

stacionárnímu stavu – čtvrtá vrstva (kolektor A), ustálený stav 
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7. KVALITATIVNÍ STAV ÚTVARŮ PODZEMNÍCH VOD 

7.1. ÚPRAVÁRENSKÁ HLEDISKA VYUŽITÍ PODZEMNÍCH VOD 

UPRAVITELNOST PODZEMNÍ VODY NA VODU PITNOU 

Pro potřeby regionálního hodnocení bilancovaných hydrogeologických rajonů, případně oblastí byly 

jako vstupní informace využity existující výsledky chemických analýz převážně z jednorázových 

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

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

upravitelnosti podzemních vod na vodu pitnou bylo provedeno dle vyhlášky č. 120 ze dne 29. dubna 

2011, kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon 

č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů 

(zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů.  

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

tabulka 7-1. Hodnoceny byly všechny složky dle vyhlášky č. 120/2011 Sb. 

 

Tab. 7-1. Kategorie upravitelnosti dle vyhlášky č. 120/2011 Sb.  

Kategorie upravitelnosti Typy úprav 

A1 

Úprava surové vody s koncovou dezinfekcí pro odstranění sloučenin a prvků, které mohou mít 

vliv na její další použití a to zvláště snížení agresivity vůči materiálům rozvodného systému 

včetně domovních instalací (chemické nebo mechanické odkyselení), dále odstranění pachu a 

plynných složek provzdušňováním. Prostá filtrace pro odstranění nerozpuštěných látek a zvýšení 

jakosti. 

A2 

Surová voda vyžaduje jednodušší úpravu, např. koagulační filtraci, jednostupňové 

odželezňování, odmanganování nebo infiltraci, pomalou biologickou filtraci, úpravu v 

horninovém prostředí a to vše s koncovou dezinfekcí. Pro zlepšení vlastností je vhodná 

stabilizace vody. 

A3 

Úprava surové vody vyžaduje dvou či vícestupňovou úpravu čiřením, oxidací, odželezňováním 

a odmanganováním s koncovou dezinfekcí popř. jejich kombinaci. Mezi další vhodné procesy se 

řadí např. využívání ozónu, aktivního uhlí, pomocných flokulantů, flotace. Ekonomicky 

náročnější postupy technicky zdůvodněné (např. sorpce na speciálních materiálech, iontová 

výměna, membránové postupy) se použijí mimořádně. 

>A3 

Vodu této jakosti lze výjimečně odebírat pro výrobu pitné vody s udělením výjimky příslušným 

krajským úřadem. Pro úpravu na vodu pitnou se musí použít technologicky náročné postupy 

spočívající v kombinaci typů úprav uvedených pro kategorii A3, při čemž je nutné zajistit 

stabilní kvalitu vyráběné pitné vody podle vyhlášky č. 252/2004 Sb. Přednostním řešením v 

těchto případech je však eliminace příčin znečištění anebo vyhledání nového zdroje vody. 

 

V každém rajonu (regionu, oblasti) byly zkonstruovány účelové mapy pro každí jednotlivý 

významnější kolektor samostatně, plus pro přípovrchovou zónu. 

 

Tab. 7-2 Počet analýz podzemní vody v HGR 4530 

KOLEKTOR celkový počet analýz v databázi 
použité analýzy 

upravitelnost chemický typ 

A 388 65 55 

Připovrchová zóna 173 173  

Indikace znečištění 116 116  
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V rajonech základní vrstvy došlo k vyřazení vrtů s hloubkou menší než 10 m pro hodnocení 

jednotlivých kolektorů; tyto mělké vrty byly zařazeny do samostatně hodnocené skupiny připovrchové 

zóny (viz níže).  

Údaje z pramenů byly zahrnuty vždy do konstrukce připovrchové zóny, a většinou zároveň do 

konstrukce map jednotlivých kolektorů - s výjimkou těch pramenů, které byly zařazeny do izolátoru či 

neznázorňovaného kolektoru. 

Pro konstrukci účelových map charakterizujících připovrchovou zónu (PPZ) byly použity analýzy 

podzemních vod z vrtů s hloubkou do 30 m a z pramenů bez ohledu na litologické rozdíly a kolektory. 

Do připovrchové zóny byly zařazeny i vrty s hloubkou menší než 10 m, které byly vyřazeny 

z hodnocení jednotlivých kolektorů. Smyslem bylo vytvořit připovrchovou zónu celého rajonu, nikoli 

pouze bilancovaného kolektoru.  

Z hodnocení upravitelnosti podzemních vod v bilancovaných rajonech byly vyřazeny všechny analýzy 

starší roku 1960.  

 

V kolektoru A převažuje kategorie upravitelnosti A3, v okolí Roudnice nad Labem a Budyně nad Ohří 

kategorie >A3 kvůli zvýšeným obsahům síranů a železa ve slínovcích. Místy vyšší kategorii způsobuje 

i pH nebo dusičnany, též amonné ionty pocházející pravděpodobně ze zemědělství. 

Připovrchová zóna má nižší kategorie upravitelnosti zejména v okolí toku Labe, kde je reprezentována 

kvartérem s nižší dobou zdržení a nižšími obsahy železa a síranů. V západní části rajonu má podobný 

charakter upravitelnosti (daný obdobným chemismem) jako kolektor A.  

Znečištění jsou pouze lokální. Nejrozsáhlejší je kontaminace v okolí skládky u Mšeného-lázní 

(Charvatce u Martiněvsi). V Polabí se nacházejí kontaminace uhlovodíky způsobené především 

čerpacími stanicemi (Nová Ves u Mělníka, Bechlín, Hněvice, Roudnice nad Labem). 



 

 

 

 

 

Obr. 7 - 1. Upravitelnost podzemní vody kolektoru A 



 

 

 

 

Obr. 7 - 2. Upravitelnost podzemní vody a připovrchové zóny včetně indikace znečištění 
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7.2. VÝVOJ KVALITY PODZEMNÍ VODY 

V rajonu 4530 se nachází jeden vrt s reprezentativními časovými řadami chemického složení vody 
kolektoru A, jeden vrt v izolátoru a jeden mělký vrt v kvartéru. Odběry byly prováděny dvakrát ročně 
od roku od roku 2009. Přehled vrtů je uveden v Tab. 7-3 a na Obr. 7-3, grafy koncentrací vybraných 
prvků na Obr. 7-4.  

Obr. 7-3. Lokalizace objektů s časovými řadami chemických analýz 

Tab. 7-3. Přehled objektů s časovými řadami chemických analýz 

GDO X Y Z název vrtu ČHMÚ kolektor hloubka lokalizace 

692278 -751467.64 -1013430.84 225.05 2H-146 VP 8310 A 66.7 Mnětěš 

V rajonu se nychází jediný pozorovaný vrt s relativně krátkou časovou řadou, ze které není patrný 

žádný trend ve vývoji chemismu podzemní vody. Dusičnany jsou pod mezí detekce, koncentrace 

chloridů i síranů je nízká, celková mineralizace 0,60 – 0,63 g/l. 

Obr. 7-4. Časové řady s proloženými regresními přímkami koncentrací Cl, NO3 a SO4 a celkové mineralizace 

(TDS). 
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8. OCHRANA PŘÍRODNÍCH EKOSYSTÉMŮ 

 

AOPK ČR zpracovala „Vrstvy biotopů s vazbou na vodu v rozsahu detailně hodnocených rajonů + 

buffer 500 m včetně výběru prioritních území s cennými ekosystémy“. na základě metodiky Lustyk – 

Guth (2014). 

Materiál obsahuje několik vrstev zahrnujících a) vrstvu biotopů vázaných na vodu, b) vrstvu všech 

maloplošných zvláště chráněných území (MZCHÚ) a tabulku citací předmětů ochrany, c) vrstvu 

evropsky významných lokalit (EVL) a ptačích oblastí (PO) včetně identifikace těch s předmětem 

ochrany vázaným na vodu, d) vrstvu MZCHÚ s vazbou na podzemní vodu, a e) prioritní území v péči 

AOPK ČR s cennými ekosystémy k podrobnějšímu zpracování.  

Obr. 8-1 ukazuje rozmístění jednotlivých maloplošných zvláště chráněných území, evropsky 

významných lokalit, ptačích oblastí v HGR 4530. Seznam maloplošných zvláště chráněných území, 

evropsky významných lokalit, ptačích oblastí je uveden i v Tab. 8-1 a Tab. 8-2.  

 

 

Obr. 8-1 .Vodní biotopy, maloplošná zvláště chráněná území (MZCHÚ), evropsky významné lokality (EVL) a ptačí 

oblasti (PO) v oblasti HGR 4530. 

 

 

 

 



Rebilance zásob podzemních vod                                                                      ID EIS 10051606-SFŽP 

97 

Tab. 8-1. Seznam evropsky významných lokalit (EVL) a ptačích oblastí (PO) v HGR 4530 

KOD SITECODE KAT NAZEV ROZL PO_vodni PO_habitat PO_druh 

5361 CZ0210733 EVL Pahorek u Ledčic 1,3074       

2556 CZ0213039 EVL Labe - Liběchov 116,9273 ano   1134 

2613 CZ0210186 EVL Úpor - Černínovsko 873,8382 ano 3150, 6430, 91E0, 91F0   

2805 CZ0420014 EVL Hora Říp 90,0487       

2813 CZ0422077 EVL Kleneč 5,2667       

5470 CZ0420044 EVL Evaňská rokle 16,5649       

5481 CZ0420015 EVL Myslivna 61,9669 ano 7220, 91F0   

5483 CZ0420076 EVL Na dlouhé stráni 13,598       

5501 CZ0420073 EVL Údolí Podbradeckého potoka 94,0635       

5502 CZ0420013 EVL V hlubokém 23,4725       

5503 CZ0420004 EVL Vrbka 16,0724       

SITECODE – mezinárodní kód EVL či PO používaný v rámci soustavy NATURA 2000  

PO – ptačí oblast  

PO_vodni – uvádí, zda je v dané EVL předmět ochrany vázaný na vodu  

PO_habitat – uvádí, které habitaty jsou předmětem ochrany EVL  

PO_druh – uvádí, které druhy jsou předmětem ochrany EVL či PO  

 

 

 

Tab. 8-2.Seznam maloplošných zvláště chráněných území (MZCHÚ) v HGR 4530 

KOD KAT NAZEV ROZL ROZL_BIOT PROCENTO Organ_OP 

169 NPP Kleneč 5.3026 0 0 AOPK ČR 

253 PR Myslivna 47.733 26.7581 56.06 krajský úřad 

481 PP V hlubokém 3.7754 0 0 krajský úřad 

5651 OP Dobříňský háj 3.3539 0.8576 25.57 krajský úřad 

5651 PP Dobříňský háj 20.9354 19.8304 94.72 krajský úřad 

3372 PP Slatiniště u Vrbky 4.5002 3.5844 79.65 krajský úřad 

2071 PP Štola Stradonice 9.8601 0.0392 0.4 krajský úřad 

5909 OP Vrbka 9.6113 0 0 krajský úřad 

5909 PP Vrbka 15.4803 0 0 krajský úřad 

5733 OP Evaňská rokle 15.4467 1.1764 7.62 krajský úřad 

5733 PP Evaňská rokle 16.472 0.068 0.41 krajský úřad 

5745 OP Hora Říp 25.164 0 0 krajský úřad 

5745 PP Hora Říp 81.3974 0 0 krajský úřad 

5750 OP Na Dlouhé stráni 4.9936 0 0 krajský úřad 

5750 PP Na Dlouhé stráni 12.6407 0 0 krajský úřad 

5762 OP Údolí Podbradeckého potoka 31.3364 0.1313 0.42 krajský úřad 

5762 PP Údolí Podbradeckého potoka 89.9026 4.0129 4.46 krajský úřad 

KOD – číselný kód, pod kterým je MZCHÚ vedeno v ÚSOP (Digitálním registru Ústředního seznamu ochrany přírody). 

KAT – kategorie MZCHÚ: OP-ochranné pásmo, PR-přírodní rezervace, NPR-národní přírodní rezervace, NPP-národní 

přírodní památka, PP-přírodní památka  
Rozloha biotopu - uvádí souhrnně rozlohu biotopů s vazbou na podzemní vodu v hektarech, procento - jejich souhrnné plošné 

procentuální zastoupení v daném území. 
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8.1. PRIORITNÍ MALOPLOŠNÉ ZVLÁŠTĚ CHRÁNĚNÁ ÚZEMÍ VE SPRÁVĚ 

AOPK ČR S VAZBOU NA PODZEMNÍ VODU 

 

AOPK ČR spravuje 24 CHKO (včetně PR a PP ležících na jejich území) a dále NPR a NPP mimo 

území národních parků a vojenských újezdů. Z těchto lokalit, ležících zároveň v zájmovém území, 

bylo po odborném posouzení vybráno 48 lokalit, které byly identifikovány jako prioritní z hlediska 

jejich vazby na podzemní vodu.  

Všechny lokality s vazbou na podzemní vodu jsou potenciálně ohroženy změnami vodního režimu a je 

nutné je v hydrogeologických modelech zohlednit. Obecně lze konstatovat, že rizikový rozsah změny 

vodního režimu je různý pro jednotlivé biotopy. Komplexní studii, v jakém rozsahu se mají pohybovat 

optimální parametry vodního režimu jednotlivých biotopů, nemá AOPK ČR k dispozici a vznik takové 

studie by byl velmi žádoucí.  

Vybrané prioritní lokality jsou takové, u kterých je známé nebo předpokládané výraznější přímé 

ohrožení vodního režimu antropogenními činnostmi. Na těchto lokalitách by bylo vhodné zpracovat 

detailnější hydrogeologický průzkum resp. je podrobit hlubším hydrogeologickým analýzám, zjistit 

optimální parametry vodního režimu konkrétně pro tato území. MZCHÚ byla vybrána jednotlivými 

regionálními pracovišti AOPK ČR v rámci jejich územní působnosti. Platí, že MZCHÚ kategorií PR 

a PP jsou prioritní z regionálního hlediska, zatímco z národního hlediska jsou prioritní MZCHÚ 

kategorií NPR a NPP.  

HGR 4530 neobsahuje vybrané lokality, které byly identifikovány jako prioritní s cennými 

ekosystémy z hlediska jejich vazby na podzemní vodu: 

 

8.2. POPIS JEDNOTLIVÝCH CHRÁNĚNÝCH ÚZEMÍ 

ÚPOR – ČERNÍNOVSKO 

Evropsky významnou lokalitu tvoří rozsáhlý lužní komplex na soutoku Vltavy a Labe. Komplex leží 

v Mělnickém úvalu v průměrné nadmořské výšce 159 m. Ze sv. je niva ostře ohraničena Turbovickým 

hřbetem, naopak jv. okraj nivy je mírný se zbytky terasovitě uspořádaných pleistocénních teras. 

V místě soutoku dosahuje holocénní niva šíře až 3,5 km. 

Na starších pleistocénních štěrkopískových sedimentech se během holocénu usadily nivní hlíny 

a písky. Na dnech odstavených meandrů sedimentují hnilokaly. V závislosti na vzdálenosti od 

současného koryta toku a intenzitě zaplavování se vyvíjejí nivní půdy rozdílné vyspělosti. Na celém 

území se vyskytují nivní půdy v různém stádiu vývinu, v některých případech se zvýšeným podílem 

písčité složky, v zazemněných ramenech organozemě. 

Niva Labe pod soutokem s Vltavou získává zcela jinou tvář, díky snížení spádové křivky v předpolí 

hradby Českého středohoří tok výrazně ztrácí svou meandrovitost a tím pádem se snižuje šířka 

recentní nivy. Lužní komplex na soutoku je posledním velkým luhem na Labi na území naší republiky. 

Jakoby jednotvárný reliéf je při pohledu zblízka velice členitý, kromě slepých ramen v různém stupni 

zazemnění se v nivě vyskytují dlouhé zvlněné deprese a mezilehlé hřbítky, tzv. hrůdy. Všechny tyto 

okolnosti se zásadně podílejí na diverzitě jak lesních, tak lučních společenstev. Významným zásahem 

do přírodního charakteru nivy byla regulace Labe na počátku 20. století, vodní poměry byly závažně 

ovlivněny výstavbou velkého jezu v Obříství. 
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Lužní komplex při soutoku Labe s Vltavou je posledním velkým luhem na Labi na území naší 

republiky a jedním z největších našich tvrdých luhů vůbec. Vyskytuje se zde bohatá flóra, která je 

proslulá především velkolepým jarním aspektem lužního lesa (s hojným výskytem sněženky 

podsněžníku (Galanthus nivalis)). Hodnotné jsou i luční biotopy, především Kelské louky, kde je 

locus classicus asociace Pseudolysimachio longifoliae-Alopecuretum. 

Oblast je také klasickou lokalitou zoologických a hydrobiologických výzkumů. Specifická fauna je 

vázána na periodické tůně a slepá ramena s výskytem např. žábronožky sněžní (Siphonophanes 

grubii). Reprezentativní je také lesní malakofauna s výskytem mj. i glaciálního reliktu luhů středního 

Polabí Valvata pulchella. Detailním průzkumem bylo zjištěno přes 40 druhů střevlíků. Vyskytují se 

zde i některé vzácné druhy tesaříkovitých včetně naturového druhu tesaříka obrovského (Cerambyx 

cerdo).  

(http://www.nature.cz) 

 

LABE – LIBĚCHOV 

 

Obr. 8-2. Labe u Mělníka 

(http://strednicechy.ochranaprirody.cz) 

 

Tok Labe mezi přítoky Liběchovkou a Vltavou (ř. km 7,7-0,0) 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://www.nature.cz/
http://www.nature.cz/
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PAHOREK U LEDČIC 

 

Obr. 8-3. Pahorek u Ledčic 

(http://strednicechy.ochranaprirody.cz) 

 

EVL Pahorek u Ledčic se nachází přibližně 1,7 km severovýchodně od obce Ledčice ve 

stejnojmenném katastrálním území v okrese Mělník. Tvoří ji nevelký travnatý pozemek (rozloha 

přibližně 1,2 ha) nacházející se v plochém terénu mezi obcemi Ledčice, Jeviněves a Černouček, 

obklopený rozsáhlými bloky orné půdy. Nadmořská výška se pohybuje v rozmezí 260 až 269 m n. m. 

Z geologického hlediska je EVL Pahorek u Ledčic budována především nezpevněnými říčními písky 

a štěrky čtvrtohorního stáří, které náleží k nejvyšší vltavské terase (krabčická terasa, spodní 

pleistocén). Jejich podložím jsou pak slínovce a slínité prachovce jizerského souvrství České křídové 

pánve. 

Hlavním předmětem ochrany EVL Pahorek u Ledčic jsou podle nařízení vlády č. 318/2013 Sb. 

evropská stanoviště otevřené trávníky kontinentálních dun s paličkovcem (Corynephorus) a psinečkem 

(Agrostis) a evropská suchá vřesoviště. Ochrana bude zaměřena na trávníky a vřesoviště a na ně 

vázané charakteristické teplomilné druhy flóry a fauny. 

Území v minulosti sloužilo pravděpodobně jako obecní pastvina a v současnosti není zřejmě nijak 

hospodářsky využíváno. Propustné písčité podloží omezuje šíření dřevin, avšak vlivem absence 

pravidelného vypásání nebo kosení roste podíl konkurenčně silnějších trav a otevřené trávníky jsou tak 

postupně nahrazovány zapojeným travním porostem s vyšším podílem druhů náročnějších na živiny. 

(http://www.kr-stredocesky.cz) 

 

DOBŘÍŇSKÝ HÁJ 

Přírodní památka Dobříňský háj se rozkládá v aluviu Labe na jeho levém břehu, cca v 750,4 - 751,5 

říčním kilometru dle evropské kilometráže, na rozloze 21,2 ha. Jedná se o lesní porost přibližně tvaru 

podlouhlého obdélníku o průměrné šířce cca 230 m, odpovídající druhovým složením nížinným luhům 

podsv. Ulmenion, s převahou dubu letního, jilmu vazu, jasanu ztepilého, lip, topolů a vrb. 

V ochranném pásmu přírodní památky mezi okrajem lesního porostu a vlastním korytem řeky se 

nachází rovněž pruh obhospodařované psárkové louky s cenným zbytkovým výskytem některých 

druhů charakteristických pro kontinentální zaplavované louky sv. Deschampsion cespitosae. 

Geologické a geomorfologické poměry lokality jsou zcela řízeny dynamikou řeky, v jejíž inundaci se 

území i v současné době nachází. Je kompletně zaplaveno již při průtoku odpovídajícím pětileté 

povodni, což zaručuje periodické opakování záplav i navzdory dalekosáhlým historickým úpravám 

říčního koryta; snížená četnost a intenzita záplav však již zřejmě neumožňuje přirozenou obnovu 

http://www.kr-stredocesky.cz/
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měkkého luhu. Záplavami ovlivňovaný reliéf není dlouhodobě stabilní a místy se v něm uplatňují jak 

prohlubně vznikající v aktivních zónách záplavového území (mnohdy v trasách zaniklých říčních 

ramen), tak i plošně omezené konvexní tvary fluviálních akumulací. To umožňuje částečné 

zaplavování území a vznik výrazných vlhkostních gradientů rovněž při každoročním periodickém 

pohybu hladiny podzemní vody v říční nivě. Geologickým a půdním podkladem jsou výhradně 

kvartérní štěrkopísky a fluviální hlíny proměnlivého zrnitostního složení. 

 

 

Obr. 8-4. Dobříňský háj 

(foto: Krvesaj, CC BY-SA 4.0) 

 

Cílem ochrany je držení dochovaného stavu lužního lesa převážně přirozené druhové skladby 

s trvalým zastoupením porostních skupin nejvyšších věkových tříd, podpora místní populace sněženky 

předjarní (Galanthus nivalis), jilmu vazu (Ulmus laevis) a dále lesáka rumělkového (Cucujus 

cinnaberinus) a ostatních vzácných druhů hmyzu se zřetelem na saproxylické druhy. Při ochraně 

území je třeba zamezit snižování podílu mrtvého dřeva v porostech a zajistit trvalou existenci 

dutinových listnatých stromů, zejména dubu, lípy a jilmu, a to při zachování bezpečného přístupu do 

porostů. Dále je žádoucí zabránit plošným změnám v druhové skladbě lesa při zachování jeho 

průběžné obnovy a průběžně tlumit expanzi keřového patra. 

(Plán péče o přírodní památku Dobříňský háj, 2010 – 2019, http://www.kr-ustecky.cz) 

 

HORA ŘÍP 

Ochrana evropsky významné lokality Hora Říp s následujícími evropskými stanovišti: kontinentální 

opadavé křoviny; vápnité nebo bazické skalní trávníky; panonské skalní trávníky, polopřirozené suché 

trávníky a facie křovin na vápnitých podložích; chasmofytická vegetace silikátových skalnatých 

svahů; lesy svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích a v roklích s celou řadou vzácných druhů rostlin 

(zejména křivatec český pravý, zvonek boloňský nebo čistec německý) a bezobratlých živočichů 

(zejména roháč obecný, přástevník kostivalový či lišaj pryšcový). 

Hora Říp je pozůstatkem výplně přívodní dráhy terciérního vulkánu, který pronikal svrchnokřídovými 

sedimenty a posléze byl postupně denudován. Současné výchozy ve vrcholových partiích Řípu tvoří 

http://www.kr-ustecky.cz/
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sodalitický nefelinit dle chemické analýzy z výchozů na východním úbočí (Shrbený 1998). Na svazích 

a na úpatí hory jsou uloženy mocné vrstvy sutí s polohami fosilních půd a eolických sedimentů 

pliocéního a kvartérního stáří. Tyto akumulace modifikují částečně i zvonovitý tvar hory. Na vrcholu 

Řípu stojí románská rotunda sv. Jiří, původně zasvěcená svatému Vojtěchovi. Toto historicky 

významné místo je často navštěvováno jak poutníky (každoroční pouť se koná v neděli před svátkem 

sv. Jiří), tak turisty. Na všech vyhlídkách jsou odkryté výchozy terciérních vulkanitů místy i se 

zřetelnou sloupcovitou odlučností. 

 

 

Obr. 8-5. Říp od východu 

(Karel Liebscher – Čechy, díl IV, Polabí, 1862) 

 

Kvalitní a cenné jsou především některé úseky suťového lesa. Velmi cenné jsou také mozaiky 

s vegetací nízkých xerofilních křovin na skalách. Na vymezeném území roste velké množství 

vzácných, ohrožených a zvláště chráněných druhů cévnatých rostlin. Jsou to např.: řebříček panonský 

(Achillea pannonica), řebříček štětinolistý (Achillea setacea), česnek chlumní horský (Allium 

senescens subsp. montanum), tařinka horská (Alyssum montanum), bělozářka liliovitá (Anthericum 

liliago), bělozářka větevnatá (Anthericum ramosum), pelyněk pontický (Artemisia pontica), kozinec 

australský (Astragalus austriacus), vousatka prstnatá (Bothriochloa ischaemum), ostřice Michelova 

(Carex michelii), o. drobná (Carex supina), chrpa chlumní (Centaurea triumfettii), okrotice bílá 

(Cephalanthera damasonium), radyk prutnatý (Chondrilla juncea), pcháč bezlodyžný (Cirsium 

acaule), dřín jarní (Cornus mas), skalník celokrajný (Cotoneaster integerrimus), pýr prostřední 

(Elytrigia intermedia), kostřava sivá (Festuca pallens), k. walliská (Festuca valesiaca), křivatec český 

pravý (Gagea bohemica subsp. bohemica), kakost krvavý (Geranium sanguineum), oman vrbolistý 

(Inula salicina), kosatec nízký (Iris pumila), jalovec obecný (Juniperus communis), len tenkolistý 

(Linum tenuifolium), kamejka modronachová (Lithospermum purpurocaeruleum), černýš rolní 

(Melampyrum arvense), strdivka zbarvená (Melica picta), s. sedmihradská (M. transsilvanica), pipla 

osmahlá (Nonea pulla), smldník jelení (Peucedanum cervaria), mochna písečná (Potentilla arenaria), 

prvosenka jarní (Primula veris), černohlávek velkokvětý (Prunela grandiflora), třešeň křovitá (Prunus 

fruticosa), rozrazil klasnatý (Pseudolysimachion spicatum), koniklec luční český (Pulsatilla pratensis 

subsp. bohemica), růže galská (Rosa gallica), sesel fenyklový (Seseli hippomarathrum), s. sivý (Seseli 

osseum), silenka ušnice (Silene otites), jeřáb břek (Sorbus torminalis), kolenec Morisonův (Spergula 

morisonii), kavyl vláskatý (Stipa capillata), k. Ivanův (S. pennata), ožanka hroznatá (Teucrium 

botrys), žluťucha menší (Thalictrum minus), mateřídouška panonská (Thymus pannonicus), m. časná 
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(Thymus praecox), jilm habrolistý (Ulmus minor), rozrazil Dilleniův (Veronica dillenii), rozrazil 

rozprostřený (V. prostrata), violka divotvárná (Viola mirabilis).    

(http://www.nature.cz, http://lokality.geology.cz) 

 

KLENEČ 

 

Obr. 8-6. Endemický hvozdík písečný (Dianthus arenarius subsp. bohemicus) na Kleneči 

(foto: Zdeněk Patzelt, http://www.cittadella.cz 

 

Jihozápadně orientovaná písečná stráň východně od obce Kleneč, naleziště endemického hvozdíku 

písečného českého (Dianthus arenarius subsp. bohemicus). Za chráněné bylo území vyhlášeno v roce 

1976 na výměře 5,35 ha. Avšak již dávno předtím, tj. v roce 1934, území za přírodní rezervaci označil 

tehdejší Spolek pro okrašlování a ochranu domoviny v Roudnici nad Labem.  

Podloží je tvořeno druhohorními sedimenty české křídové pánve. Vápnité a slínité usazeniny středního 

turonu jsou překryty čtvrtohorní pleistocenní terasou řeky Labe a mladšími písčitohlinitými sedimenty. 

Štěrkopísky labské terasy na lokalitě místy přímo vycházejí na povrch, půdy jsou výrazně písčité.  

Travnatou stráňku pokrývají pískomilná travinná společenstva. Charakterizuje je tomka vonná 

(Anthoxanthum odoratum), psineček rozkladitý (Agrostis capillaris), kostřava ovčí (Festuca ovina), 

kostřava žlábkatá (Festuca rupicola), paličkovec šedavý (Corynephorus canescens), trávnička obecná 

(Armeria vulgaris), mochna písečná (Potentilla arenaria), udáván je výskyt kostřavy písečné (Festuca 

psamophilla). Endemický hvozdík písečný český je striktně vázán právě na tato stanoviště, ta však 

v okolí vlivem přirozené sukcese vymizela. Kleneč je tak jeho jediným místem výskytu. 

Významná je především fauna bezobratlých. Byl zde zaznamenán výskyt více jak 150 druhů hmyzu, 

z toho více než 100 druhů brouků (např. tesařík Stenurella bifasciata, střevlíci Masoreus wetterhalli, 

Licinus depressus, z ostatních čeledí např. Coptocephala rubicunda nebo Thalycra fervida. Žije zde 

i zvláště chráněný lišaj pryšcový (Celerio euphorbiae) a 12 druhů mravenců, z nichž tři druhy patří do 

kategorie zvláště chráněných (Formica cunicularia, F. fusca, F. rufibarbis).  

Součástí chráněného území je lesní porost tvořený borovicí lesní a problematickým náletovým akátem. 

Místo bylo v minulosti vypásáno, byly zde otevřené, často narušované písčiny. Po ukončení pastvy se 

bylinný porost změnil v uzavřený trávník s drnem, plocha začala zarůstat dřevinami a místy i třtinou 

křovištní. Následoval silný útlum populace hvozdíku, bylo proto nutno přistoupit k provádění 

speciálních zásahů (pravidelné odstraňování náletových dřevin, kosení, rozrušování drnu) 

http://www.nature.cz/
http://lokality.geology.cz/
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a k záchranné kultivaci (hvozdík písečný český je zařazen do záchranných programů MŽP). Lokalita 

je součástí soustavy Natura 2000, předmětem ochrany jsou společenstva s uvedeným hvozdíkem.         

(http://www.cittadella.cz) 

 

VRBKA 

Předmětem ochrany evropsky významné lokality a přírodní památky je následující typ přírodního 

stanoviště: polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (Festuco-Brometalia), 

širokolisté suché trávníky bez význačného výskytu vstavačovitých a bez jalovce obecného (Juniperus 

communis), hercynské dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum, s význačným výskytem vzácných 

druhů rostlin – např. sasanka lesní (Anemone sylvestris), kozinec rakouský (Astragalus austriacus), 

zeměžluč spanilá (Centaurium pulchellum),chrpa chlumní (Centaurea triumfetti), okrotice bílá 

(Cephalantera damasonium), svída dřín (Cornus mas), čičorka pochvatá (Coronilla vaginalis), 

třemdava bílá (doctamnus albus), lilie zlatohlávek (Lilium martagon), len tenkolistý (Linum 

tenuifolium), vstavač nachový (Orchis purpurea), vemeník dvoulistý (Platanthera bifolia), živočichů 

– např. otakárek ovocný (Iphiclides podalirius), přástevník kostivalový (Euplagia quadripunctaria) 

nebo chrobák ozbrojený (Odontaeus armiger) a hub – např. voskovečka černotečkovaná 

(Camarophyllopsis atropuncta), muchomůrka ježohlavá (Amanita echinocephala), závojenka 

plavozelená (Entoloma incanum) nebo čirůvka růžovolupenná (Tricholoma orirubens). 

Geologický podklad zájmového území tvoří horniny české křídové pánve. Jedná se o slinito prachovité 

horniny spodního turonu a pískovce mořského cenomanu. V lokalitě se nalézají 2 malé dlouhodobě již 

nevyužívané pískovcové lomy. Hlavními půdními typy řešeného území jsou pararendzina arenická (v 

západní a střední části území) a kambizem arenická - ve východní části řešené lokality. 

(Plán péče o přírodní památku Vrbka na období 2013 – 2022, Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor životního 

prostředí a zemědělství, www.kr-ustecky.cz) 

 

SLATINIŠTĚ U VRBKY 

 

Obr. 8-7. PP Slatiniště u Vrbky 

(foto: Petr1888, CC BY-SA 4.0) 

http://www.cittadella.cz/
http://www.kr-ustecky.cz/
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Slatiniště u Vrbky je přírodní památka, vyhlášená v roce 2006. Nachází se u obcí Budyně nad Ohří 

a Mšené-lázně. Důvodem ochrany je reliktní mokřadní ekosystém vázaný na ložisko slatinného 

humolitu, které se vyvinulo na pramenných vývěrech ve vápnitých sedimentech svrchní křídy. 

(http://drusop.nature.cz) 

 

NA DLOUHÉ STRÁNI 

 

Obr. 8-8. PP Na Dlouhé stráni 

(foto: Martin Veselka, CC BY-SA 4.0) 

 

Předmětem ochrany evropsky významné lokality a přírodní památky jsou polopřirozené suché 

trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (Festuco-Brometalia) Vlhkomilná vysokobylinná 

lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně (úzkolisté suché trávníky - porosty bez 

význačného výskytu vstavačovitých, Širokolisté suché trávníky bez význačného výskytu 

vstavačovitých a bez jalovce obecného (Juniperus communis), acidofilní suché trávníky bez 

význačného výskytu vstavačovitých, s význačným výskytem chráněných druhů rostlin bělozářka 

liliovitá (Anthericum liliago), hvězdnice zlatovlásek (Aster linosyris), kozinec rakouský (Astragalus 

austriacus), kozinec dánský (Astragalus danilis), kozinec vičencový (Astragalus onobrychis) 

(Plán péče o přírodní památku Na dlouhé stráni 2012 – 2021, Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor životního 

prostředí a zemědělství, www.kr-ustecky.cz) 

 

ÚDOLÍ PODBRADECKÉHO POTOKA 

Přes 6 km dlouhé údolí potoka mezi obcemi Vrbka a Podbradec (okr. Litoměřice). Údolí na rozhraní 

geomorfologických okrsků Perucké tabule a Lovosické kotliny s převýšením cca 180-279 m n. m. 

Zařezává se do svrchně křídových slínovců, písčitých slínovců a slínitých prachovců jizerského 

a bělohorského souvrství (turon). Dno údolí je budováno fluviálními, deluviálními a deluvio-

eolickými sedimenty. Hlavním půdním typem v oblasti jsou pararendziny a nivní oglejené půdy. 

Území představuje jedno z nejlépe zachovalých údolí jižní části Dolnooharské tabule. Vegetace 

(převážně lesní) si zde do současnosti uchovala svůj relativně přirozený charakter, což je zřejmě dáno 

složitostí terénu a celkovým utvářením údolí, které ve srovnání s širším okolím není příliš přístupné 

narušujícím antropogenním vlivům. 

http://drusop.nature.cz/
http://www.kr-ustecky.cz/
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Obr. 8-9. Louka nad potokem v PP údolí Podbradeckého potoka 

(foto: Šimon Batik, CC BY-SA 4.0) 

 

V údolí se na poměrně rozsáhlých plochách zachovaly lesní biotopy, které současná evropská 

legislativa řadí mezi prioritní ve smyslu jejich ochrany. V údolí Podbradeckého potoka roste řada 

ohrožených a zvláště chráněných druhů rostlin. Lokalita je významná i z hlediska výskytu vzácných 

druhů živočichů. 

(http://www.nature.cz) 

 

MYSLIVNA 

Les převážně lužního charakteru v nivě Malé Ohře západně od obce Kostelec nad Ohří (okr. 

Litoměřice). Jeden z nejzachovalejších zbytků lužních lesů v dolním Poohří s navazujícím svahovým 

komplexem teplomilných doubrav a dubohabřin. Území představuje rozšíření stávající přírodní 

rezervace "Myslivna" vyhlášené v roce 1968. Území je na severu vymezeno tokem Malé Ohře a na 

jihu hranou terasových štěrků vlastní Ohře. Leží na rozhraní geomorfologických podcelků Terezínské 

kotliny a Řipské tabule. Podloží tvoří druhohorní převážně hlinité sedimenty České křídové pánve. 

Křídové sedimenty jsou překryty čtvrtohorní štěrkopískovou terasou řeky Ohře. Na okraji nivy jsou 

drobná ložiska limonitických pěnovců. Lužní les roste na fluvizemích. Teplomilné doubravy na 

svazích do údolí rostou pravděpodobně na fluvizemích, rendzinách nebo pararendzinách. 

Jeden z nejzachovalejších zbytků lužních lesů v dolním Poohří. Ochranářsky neméně významný je 

svahový komplex teplomilných doubrav a dubohabřin se svahovými prameništi s tvorbou 

pěnovcových sedimentů. Lokalita zahrnuje několik exemplářů památných stromů. Lokalita je také 

významná z hlediska zoologického. 

(http://www.nature.cz) 

 

EVAŇSKÁ ROKLE 

Evropsky významná lokalita Evaňská rokle se rozkládá na výměře 16,6 ha na pravé straně údolí 

Evaňského potoka, v nadmořské výšce 250 - 294 m. Toto území, tvořené částečně opuštěnými 

http://www.nature.cz/
http://www.nature.cz/
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pastvinami a částečně obecním lesem, je významné bohatým zastoupením přírodních biotopů 

chráněných evropskou směrnicí o ochraně přírodních stanovišť, především pak širokolistých 

teplomilných trávníků na vápnitém podloží a druhově bohatých smíšených doubrav, 

s charakteristickým výskytem velkého množství ohrožených a chráněných druhů rostlin a živočichů. 

K ochraně těchto biotopů prohlásil Ústecký kraj v roce 2012 toto území přírodní památkou. 

 

 

Obr. 8-10. Evaňská stráň a pohled na Středohoří 

(foto: http://sonriente.rajce.idnes.cz/PP_Evanska_rokle) 

 

Území přírodní památky pokrývají v současné době dva zcela odlišné typy vegetace, odrážející různý 

způsob historického využívání pozemků. Zatímco její západní část je porostlá dubohabrovým hájem 

s přechody k suťovým lesům a teplomilným doubravám, pro část východní je charakteristická převaha 

širokolistých teplomilných trávníků, rozčleněných místy pásy či shluky křovin a pozůstatky starých 

sadů.  Druhové složení obou těchto vegetačních formací nicméně naznačuje, že mohou být výsledkem 

velmi dlouhého historického vývoje. Zatímco dlouhou kontinuitu lesního prostředí v západní části 

území potvrzuje například výskyt hmyzu úzce vázaného na prostředí původních opadavých lesů 

přirozené druhové skladby (například reliktní nelétavé druhy nosatců z rodu Acalles), v části východní 

může přítomnost některých rostlinných druhů považovaných za relikty otevřené staroholocénní 

lesostepi naopak potvrzovat, že historie jejího pastevního využívání může být stará i tisíce let. 

Biologické průzkumy lokality provedené v posledních letech potvrdily její mimořádné druhové 

bohatství především u cévnatých rostlin, hub a hmyzu, a to jak u biotopů lesních, tak i nelesních. 

(http://www.usteckykraj-priroda.cz) 

 

V HLUBOKÉM 

Přírodní památka V hlubokém se nachází 1,75 km severně od Peruce ve smíšeném lese na prudkém 

svahu nad pravým břehem Débeřského potoka. Chráněné území je obtížně přístupné po lesní cestě, 

která navazuje na účelovou lesní komunikaci mezi Perucí a Stradonicemi. V blízkosti chráněného 

území je asi 100 m široký koridor, kterým vede vedení VVN a několik produktovodů. Lokalita 

o výměře 18,6 ha v katastrálních územích Stradonice u Pátku a Peruc je chráněna od roku 1970 

z důvodu výskytu vzácných druhů teplomilných rostlin. Přírodní památka je zároveň součástí 

http://www.usteckykraj-priroda.cz/
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stejnojmenné EVL, význam lokality je spatřován ve výskytu zcela unikátních suťových lesů, 

teplomilných doubrav, xerofilních křovin a společenstev pěchavových trávníků. Stávající přírodní 

památka byla zřízena na ochranu střevíčníku pantoflíčku (Cypripedium calceolus). 

 

 

Obr. 8-11. Střevíčník pantoflíček (Cypripedium calceolus) 

(foto: http://www.biomonitoring.cz). 

 

Vegetaci hluboce zaříznutého údolí tvoří listnatý les s převažujícím dubem. Nejvyšší a floristicky 

nejbohatší partie svahu mají opukový podklad. V podrostu roste celá řada chráněných a významných 

druhů rostlin – kriticky ohrožený starček oranžový (Tephroseris aurantiaca), silně ohrožený střevíčník 

pantoflíček (Cypripedium calceolus), ohrožená třemdava bílá (Dictamnus albus), hvězdnice chlumní 

(Aster amellus), plamének přímý (Clematis recta), vemeník dvoulistý (Platanthera bifolia), prvosenka 

jarní (Primula veris), lilie zlatohlavá (Lilium martagon) a zimostrázek alpský (Polygala 

chamaebuxus). 

Území přírodní památky a její bezprostřední okolí – Débeřské údolí se vyznačuje bohatou faunou 

obratlovců vázaných na lesní prostředí. Byl zde zjištěn výskyt více než sta druhů obratlovců (z toho 24 

chráněných). Z ptáků zde byl pozorován např. čáp černý (Ciconia nigra), pisík obecný (Actitis 

hypoleucos) a výr velký (Bubo bubo). V rybníčku v Débeřském údolí se vyskytují hojně 

i obojživelníci. 

(http://www.nature.cz, http://stradonka.cz) 

 

http://www.biomonitoring.cz/
http://www.nature.cz/
http://stradonka.cz/
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ŠTOLA STRADONICE 

 

Obr. 8-12. Štola Stradonice 

(foto: Karel Tvrdík, CC BY-SA 3.0) 

 

Na bázi jíloviště pískovce až slepence, v převážné části svahu šedé a černošedé cenomanské jílovce 

(perucké vrstvy. Za 2. Světové války byly těženy v sousedství štolou pro své žáruvzdorné vlastnosti. 

Bezprostředně na severním okraji odkryvu probíhá jeden z hlavních zlomů oháreckého zlomového 

pásma, za ním slínovce svrchního turonu a coniaku. Cenomanské jílovce zvoleny za hypostratotyp 

peruckého souvrství resp. vrstev. 

Hlavní chodba je dlouhá cca 150 m a má 4 kratší chodby ražené do levé strany. Mocnost nadloží je 

30–40 m. Toto opuštěné staré důlní dílo je zimovištěm ohrožených druhů netopýrů – netopýra černého 

(Barbastella barbastellus), netopýra velkého (Myotis myotis), netopýra vousatého (Myotis 

mystacinus), netopýra vodního (Myotis daubentonii), netopýra ušatého (Plecotus auritus) a vrápence 

malého (Rhinolophus hipposideros). 
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9. STŘETY ZÁJMŮ 

 

TĚŽBA SUROVIN 

Těžba pískovců perucko – korycanského souvrství probíhá na malém prostoru pouze jižně od 

Mšeného - lázní. Poměrně rozsáhlá těžba štěrkopísků se provozuje na 4 lokalitách, další chráněná 

ložisková území se týkají také štěrkopísků. Ložiska štěrkopísků jsou z části součástí kvartérního 

rajonu 1172 (viz obr. 9-1, tab. 9-1, 9-2). 

 

 

Obr. 9-1. Ložiska a dobývací prostory na území HGR 4530 (Surovinový informační systém ČGS) 

 

 

Tab. 9-1 Chráněná ložisková území dle registru ČGS (Surovinový informační systém) 

ID Název Surovina poznámka 

23660000 Vrbice u Mšeného-Lázní Kámen pro hrubou a ušlechtilou 

 kamenickou výrobu 

 

19510000 Černuc Štěrkopísky  

15830001 Daminěves Štěrkopísky HGR 1172 

15830002 Kostomlaty pod Řípem Štěrkopísky HGR 1172 

230000 Ledčice Štěrkopísky  

240000 Vliněves Štěrkopísky z větší části v HGR 1172 

250001 Lužec nad Vltavou Štěrkopísky HGR 1172 

250002 Lužec nad Vltavou I. Štěrkopísky HGR 1172 

9700000 Račiněves I. Štěrkopísky  

240100 Vliněves (DP) Štěrkopísky HGR 1172 
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Tab. 9-2 Dobývací prostory 

ID Název Surovina Využití Organizace poznámka 

70824 Dobříň Štěrkopísky těžené Holcim (Česko) a.s., člen koncernu, 

Prachovice 

 

71029 Černuc Štěrkopísky těžené Václav Maurer, Lužec nad Vltavou  

70789 Ledčice Štěrkopísky těžené KÁMEN Zbraslav, a.s.  

71033 Straškov Štěrkopísky těžené České štěrkopísky spol. s r.o., Praha  

71126 Vrbice u 

Mšeného 

Lázní 

Kámen pro hrubou  

a ušlechtilou kamenickou  

výrobu (dekorační pískovec) 

těžené Mšenské pískovce s.r.o., Mšené - 

lázně 

 

70113 Lužec nad 

Vltavou 

 (Vraňany) 

Štěrkopísky s ukončenou 

 těžbou 

KAMENOLOMY ČR s.r.o., Ostrava 

- Svinov 

HGR 1172 

70975 Vraňany I Štěrkopísky rezervní TELETÍNSKÁ ŽULA, s.r.o., Praha HGR 1172 

71180 Lužec nad 

Vltavou I 

Štěrkopísky rezervní Václav Maurer, Lužec nad Vltavou HGR 1172 

71181 Lužec nad 

Vltavou II 

Štěrkopísky rezervní Václav Maurer, Lužec nad Vltavou HGR 1172 

71014 Jeviněves Štěrkopísky se zastavenou 

 těžbou 

KAMENOLOMY ČR s.r.o., Ostrava 

- Svinov 

HGR 1172 

70200 Vliněves Štěrkopísky se zastavenou 

 těžbou 

František Jampílek, Lázně Toušeň HGR 1172 

71144 Kostomlaty 

pod Řípem I 

Štěrkopísky rezervní KÁMEN Zbraslav, a.s. HGR 1172 

71116 Kostomlaty 

pod Řípem 

Štěrkopísky rezervní KÁMEN Zbraslav, a.s. HGR 1172 

71003 Račice II Štěrkopísky se zastavenou 

 těžbou 

Holcim (Česko) a.s., člen koncernu, 

Prachovice 

 

 

V důsledku existence 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.  

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.  

Velmi problematickým střetem je těžba štěrkopísku, tedy odstranění kolektoru podzemních vod. 

Vytěžené prostory štěrkovištních jezer deformují proudové pole podzemní vody. Umožňují přímou 

kontaminaci bez ochranných vrstev a vyvolávají proces zazemňování, při kterém se postupně jezero 

stane močálem. Přírodní proces urychluje přísun živin v souvislosti s rybářstvím i rekreací (koupací 

vody), což má negativní vliv na chemismus vody. 

Problematikou způsobu využívání území a jeho významných vlivů na stav podzemních vod se 

zabývaly podniky Povodí v rámci plánování v oblasti vod (www.pla.cz). V HGR 4530, resp. ve 

vodním útvaru 45300 nebyl (oproti předpokladům) vyhodnocen významný vliv z hlediska 

hodnocených antropogenních vlivů (např. infiltrace, využití území, těžba současná i minulá, hloubení 

hlubokých vrtů pro tepelná čerpadla). 

http://www.pla.cz/
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ZDROJE ZNEČIŠTĚNÍ A JEJICH VZTAH K OVĚŘENÝM ZÁSOBÁM PODZEMNÍCH VOD 

Kontaminací podzemních vod ve vybraných hydrogeologických rajonech se zabývala Prchalová 

(2015). Pro hodnocení zdrojů znečištění byly využity výsledky hodnocení významnosti zdrojů 

znečištění a hodnocení jakosti podzemních vod převzaté z plánů povodí, a to plošného znečištění ze 

zemědělství (dusičnany a pesticidy), plošné znečištění z atmosférické depozice (vybrané kovy 

a polyaromatické uhlovodíky) a bodové znečištění ze starých kontaminovaných míst (vybrané kovy, 

polyaromatické uhlovodíky, chlorované uhlovodíky). 

Základním podkladem pro vyhodnocení plošného znečištění byla data ČHMÚ z období 2007-2012, 

u hodnocení dusičnanů i data o jakosti odběrů podzemních vod za stejné období. Vlastní hodnocení 

plošných zdrojů znečištění bylo provedeno nezávislým vyhodnocením údajů o významných zdrojích 

znečištění, jejich ověřením monitoringem jakosti podzemních vod a následném vyhodnocení jakosti 

podzemních vod. 

Při hodnocení bodového znečištění ze starých kontaminovaných míst (SEKM) bylo využito výsledků 

hodnocení ze SEKM (Systém evidence kontaminovaných míst) podle kritérií hodnocení dobrého 

chemického stavu. Za významné bodové zdroje znečištění byly považovány výskyty alespoň 1 z 28 

relevantních nebezpečných látek přesahující dvaceti násobek hodnoty dobrého chemického stavu 

podzemních vod v posledním půlroce sledování a zároveň podle priority místa (A1 až A3) a stavu 

dokončenosti sanace (výsledky monitoringu za poslední půlrok sledování). Přehled výsledků je v Tab. 

9-3 a Tab. 9-4. 

 

Tab. 9-3. Přehled výsledků hodnocení znečištění v HGR 4530 dle Prchalové (2015) 

HGR Útvar podz. Vod 
Plošné 

Bodové 
dusičnany pesticidy z atmosférické depozice 

4530 45300 nezjištěno nezjištěno nezjištěno 2 

 

Tab. 9-4. Přehled problematických starých zátěží dle Prchalové (2015) 

UPZV_ID NAZ_OBJ KATASTR KONTAMIN DTM_POSLMER OPA_STAV OPAPRIO_Z 
OPA_PRIO 

(POSTUP) 

45300 
ČEPRO,a.s. 

středisko 04 
Bechlín Benz 14.7.2009 

nápravné 

opatření 

probíhá 

A3 

nápravné 

opatření 

bezodkladně 

nutné 

45300 
Labyrint CZ 

s.r.o. 

Roudnice 

nad Labem 

Antr, BaP, 

BbF,  BgP, 

BkF, Benz, 

Cd, Idp, Nfl 

27.8.2013 

nápravné 

opatření 

probíhá 

A2 

nutnost 

realizace 

nápravného 

opatření 

 

STŘETY ZÁJMŮ V ODBĚRECH PODZEMNÍ VODY  

V rajonu je vodohospodářsky významný pouze kolektor A, resp. kolektor AB, neboť převážná část 

zásob podzemních vod se nachází především v kolektoru A. V databázi ČGS-Geofondu je k lednu 

2011 evidováno 91 potenciálních jímacích vrtů v rajonu 4530 (stav: využívaný). V roce 1987 byl 

evidován celkový odběr podzemních vod z rajonu 168 l/s (Olmer et al. 1990). Na přelomu 80. a 90. let 

20. století byl evidován celkový odběr podzemních vod 143 l/s (Herčík et al. 1999). 
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Odběry podzemní vody z kolektoru A dosáhly v roce 1992 hodnot 67 l/s. Toto množství tvořilo 24% 

odhadnutých využitelných zdrojů a nezpůsobilo prokazatelný pokles hladin podzemní vody na 

dlouhodobě pozorovaném vrtu VP8140 Mšené. HGR 4530 tedy ani v této době nebyl přetížen. Při 

hodnocení bilance podzemní vody v současnosti, kdy se odběry pohybují okolo 10 l/s (4% procenta 

využitelných zdrojů) nelze očekávat z hlediska celkové bilance HGR 4530 střety zájmů ve využívání 

podzemních vod. Jímací vrty jsou navíc umístěny zpravidla podél drenážních bází, takže i případné 

zvýšení odběrů nevyvolá negativní dopad na přilehlé ekosystémy. Jímací vrty umístěné v kolektoru A 

podél drenáže do Labe mají v nadloží svrchní HGR 1172, kterým proudí nesrovnatelné větší podzemní 

vody, než se drénuje z kolektoru A a hladina podzemní vody a její hloubka je řízena především 

kolísáním hladiny na Labi. Vrty umístěné podél pravostranných přítoků Ohře rovněž neovlivňují 

hladiny podzemních vod, protože se zde přirozeně drénuje jejich mnohem větší množství.  

Na území HGR 4530 se nenachází žádné oblasti se zvýšenou ochranou životního prostředí, jejichž 

ekosystém je do určité míry spjat (je závislý) s režimem proudění podzemní vody. 

 

Obr. 9-2. Kolísání odběrů podzemní vody 

 

VZTAH SOUČASNÉHO VYUŽITÍ ZÁSOB PODZEMNÍCH VOD K ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ 

DOKUMENTACI. 

Podle výsledků vodohospodářské bilance, prováděné každoročně podniky Povodí i podle hodnocení 

kvantitativního stavu, je stupeň odebíraného množství podzemních vod nízký vůči přírodním zdrojům. 

Plány eventuálního rozvoje vodárenských odběrů jsou obsaženy v Plánech rozvoje vodovodů 

a kanalizací (PRVKÚ ČR) z roku 2010, které představují střednědobou koncepci oboru vodovodů 

a kanalizací do roku 2015. Tyto dokumenty jsou zpracovány po jednotlivých krajích 

(http://eagri.cz/public/web/mze/voda/vodovody-a-kanalizace/plany-rozvoje-vodovodu-a-

kanalizaci/prvku-cr/plan-rozvoje-vodovodu-a-kanalizaci-ceske.html), eventuální požadavky na nové 

odběry však často nejsou podloženy cíleným hydrogeologickým průzkumem. Stejně tak by v případě 

realizace těchto požadavků bylo nutné zohlednit kromě výsledků vodohospodářské bilance také 

výsledky hodnocení kvantitativního stavu podzemních vod.  

Zvýšenou pozornost při povolování odběrů podzemních vod bude nutné věnovat rajonu v případě 

nevyhovujícího hodnocení z hlediska kvantitativního stavu. 

http://eagri.cz/public/web/mze/voda/vodovody-a-kanalizace/plany-rozvoje-vodovodu-a-kanalizaci/prvku-cr/plan-rozvoje-vodovodu-a-kanalizaci-ceske.html
http://eagri.cz/public/web/mze/voda/vodovody-a-kanalizace/plany-rozvoje-vodovodu-a-kanalizaci/prvku-cr/plan-rozvoje-vodovodu-a-kanalizaci-ceske.html


Rebilance zásob podzemních vod                                                                      ID EIS 10051606-SFŽP 

114 

10. PŘÍRODNÍ ZDROJE A VYUŽITELNÉ MNOŽSTVÍ 

PODZEMNÍCH VOD 

 

ARCHIVNÍ HODNOTY PŘÍRODNÍCH ZDROJŮ A VYUŽITELNÉHO MNOŽSTVÍ 

Archivní hodnoty přírodních zdrojů a využitelného množství (Tab. 10-1) byly převzaty z protokolů 

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

platných plánů povodí.  

 

Tab. 10-1. Archivní hodnoty přírodních zdrojů a využitelného množství v l/s 

Rajon/ 

Bilanční 

celek 

Plocha 

km2 

Přírodní 

zdroje 

Využitelné 

množství 
Kategorie 

Protokol/ 

Reference 
Poznámka 

M-5 + M-6   100 C2  V povodí Čepele k 31.1.1968 

4530 406 1380   * Základní odtok 2007 Q 50%  

4530  520 290 C2 223-16/2-82  

  659 198 C2 100-16/27-91 Kolektor AB 

* - První cyklus plánů povodí (VÚV 2007) 

 

Tab. 10-2. Přírodní charakteristiky (Vodní útvar: 45300) 

Položka Charakteristika Kód Popis 

3.5. Kód litologického typu 3, 4 Prachovce, pískovce 

3.6. Typ a pořadí kolektoru 2 2.vrstevný kolektor 

3.7. 
Kód stratigrafických jednotek křídových 

vrstevních kolektorů 

Kb 

Kpk 

bělohorské souvrství, spodní turon 

perucko-korycanské souvrství - cenoman 

3.9. Dělitelnost rajonu N nelze dělit 

3.10. Mocnost souvislého zvodnění 3 15 až 50 m 

3.11. Kód typu propustnosti PrPu průlino-puklinová, puklinová 

3.12. Hladina V, N Volná, napjatá 

3.13. Transmisivita (m2/s) 2, 1 střední až vysoká 1.10–4– 1.10–2 

3.14. Kód kategorie mineralizace (g/l) 2 0,3–1 

3.15. Kód kategorie chemického typu podzemních vod 5 Ca-Mg-HCO3-SO4 

 

VÝPOČET PŘÍRODNÍCH ZDROJŮ 

V HGR 4530 byly k dispozici pro hodnocení přírodních zdrojů dva výstupy: modelový základní odtok 

a modelová dotace z modelu BILAN za období 1961 až 2010 očištěný o odběry a vypouštění 

podzemních a povrchových vod a modelové odtoky podzemní vody z hydraulického modelu 

podzemních vod za období 2001 až 2010, ze kterého byly vyjmuta bilance (dotace i drenáž) 

nadložního kvartérního kolektoru Labe (HGR 1172). 

Na území HGR 4530 se nenachází průtokoměrná stanice. Modelový základní odtok modelem BILAN 

byl stanoven na základě měření průtoků na Bakovském potoce, který se nachází mimo HGR 4530 

a navíc odvodňuje permokarbonské sedimenty jižně od HGR 4530. Model BILAN poskytnul průběh 

infiltrace, která byla použita jako vstup pro kalibraci transientního hydraulického modelu podzemních 

vod v HGR 4530. Tato infiltrace byla dále upravována podle bilance (podle měření metody PPP) 
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a kolísání hladin podzemních vod, přičemž bylo zachováno časové rozložení infiltrace odvozeného pro 

Bakovský potok (tj. měsíce s nulovou infiltrací pro Bakovský potok byly promítnuté v transientním 

modelu podzemních jako nulové a kalibrací byly upraveny pouze měsíce s nenulovou infiltrací. 

V rámci rajonu byla zkoumaná korelace dlouhodobých časových záznamů kolísání podzemních vod 

versus modelový základní odtok a modelová dotace z modelu BILAN (tj. modelový základní odtok 

očištěný o odběry a vypouštění podzemních a povrchových vod) a modelové odtoky podzemní vody 

z hydraulického modelu (odběry podzemní vody a přirozená drenáž podzemní vody do povrchových 

toků). Tento přístup sloužil k vyhledání reprezentativního vrtu (popř. vrtů) s dlouhodobým 

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

základního odtoku. Pro každou časovou řadu přírodních zdrojů byl hledán charakteristický měřený vrt 

(vrty), jehož (jejichž) kolísání hladiny podzemní vody bylo korelováno s kolísáním modelové dotace 

z modelu BILAN a modelové měsíční infiltrace podzemní vody z hydraulického modelu podzemních 

vod. 

Dlouhodobě sledované vrty, které se nacházejí v severní části HGR 4530, jsou charakteristické 

výrazným dlouhodobým i sezonním trendem v kolísání hladin podzemní vody. Mezi lety 1994 až 

2001 hladina podzemní vody kolísá nepatrně a víceméně stagnuje. Rok 2002 znamená extrémní dotaci 

podzemní vody. Potom dochází k vyprazdňování kolektorů. Všechny tři vrty vykazují výrazný nárůst 

hladiny podzemní vody ve společně sledované období v roce 2011 (po srážkově extrémně bohatém 

roce 2010). Zvýšené hladiny podzemní vody trvají až do roku 2014. 

Režim hladin podzemní vody na vrtu VP 1840 Mšené dobře odpovídá kolísání hladin podzemní vody 

na 5 kvartérních vrtech. Maximální hladiny podzemní vody dobře korespondují s hladinami podzemní 

vody v kvartérním kolektoru HGR 1172. Z grafického porovnání (Obr. 10-2 a Obr. 10-3) je velmi 

dobře patrné, že u křídových vrtů dochází k prakticky stejnému nastoupení hladiny podzemní vody 

jako u vrtů v kvartérním kolektoru, avšak kolektor A se vyprazdňuje mnohem pomaleji. 

Odběry podzemní vody na kolísání hladin podzemní vody nemají vliv (Obr. 10-2). Okamžité 

vyprazdňování simuluje model BILAN, jehož vstupem je aktuální měsíční srážka, na kterou základní 

odtok reaguje prakticky okamžitě, což úplně neodpovídá pozvolnému poklesu hladin podzemní vody 

v křídovém kolektoru a tím pádem pozvolnému vyprazdňování podzemní vody křídových kolektorů 

(Obr. 10-3). Pozvolné vyprazdňování dobře popisuje hydraulický model, nicméně hydraulický model 

je silně ovlivněn extrémně silnou dotací v roce 2002.  
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Obr. 10-1. Situace hodnocených objektů v rajonu 

 

Od roku 2002 do roku 2009 víceméně dochází k postupnému odvodňování rajonu a podzemní odtok je 

závislý na extrémní dotaci, která se v roce 2010 opakovala; nebude však nikdy jisté, že se bude 

v budoucnu opakovat. Z tohoto důvodu byly vybrány výstupy modelu BILAN, který kalkuluje s nižší 

dotací či odtokem podzemní vody. Přírodní zdroje tedy byly uvažovány jako medián základních 

odtoků z modelu BILAN (tj. modelový základní odtok očištěný odběry a vypouštění podzemních 

a povrchových vod) za období 1981 – 2010 (Obr. 10-4 a Tab. 10-3). 
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Obr. 10-2. Kolísání hladin podzemní vody v kolektoru A a kolísání odběrů podzemních vod 

 

 

Obr. 10-3. Kolísání hladin podzemní vody v kvartérním kolektoru a kolísání přírodních zdrojů 
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Obr. 10-4. Porovnání BILANU a hydraulického modelu (včetně kvartérního kolektoru) 

 

10.1. VÝSLEDKY OCENĚNÍ PŘÍRODNÍCH ZDROJŮ PODZEMNÍCH VOD 

Přírodní zdroje podzemních vod za referenční období 1981 – 2010 byly stanoveny podle základního 

odtoku z modelu BILAN. Přírodní zdroje odpovídají 50% zabezpečenosti ze základního odtoku z 

modelu BILAN, tj. 404 l/s (Tab. 10-3). Měsíční hodnoty zabezpečenosti základního odtoku z modelu 

BILAN za období 1981-2010 jsou uvedeny na Obr. 10-5. 

 

Tab. 10-3. Hodnoty přírodních zdrojů 

Zabezpečenost  (l/s) 

50% 404 

80% 207 

 

Přírodní zdroje se za referenční období 1981-2010 (404 l/s) a období 2001-2010 (398 l/s) liší o 1,5 %. 

Odvozené přírodní zdroje byly ověřeny i hydraulickým modelem za období 2001 – 2010, který uvádí 

přírodní zdroje (modelovou infiltraci) o 22% vyšší. V samotném období 2001-2010 lze podle kolísání 

měřených hladin podzemní vody a přírodních zdrojů dle modelu BILAN vymezit několik období: 

 2001 - 2003 s výrazně nadprůměrnou tvorbou přírodních zdrojů 809 l/s s nejvyšší hladinou 

podzemní vody; 

 2004 - 2009 s podprůměrnou a v období 2001 – 2010 nejdéle trvající etapou tvorby přírodních 

zdrojů 303 l/s a s nejnižší hladinou podzemní vody; 

 2010 s výrazně nadprůměrnou tvorbou přírodních zdrojů 716 l/s a s nadprůměrnou hladinou 

podzemní vody; 

 Nebilancované období 2011 – 2014 s hladinami podzemní vody na úrovni období 2001 – 2003 

nebo vyšší. 
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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. 

 

 

Obr. 10-5. Měsíční hodnoty zabezpečenosti základního odtoku z modelu BILAN za období 1981-2010 

 

Kolísání hladin podzemní vody na vrtech státní pozorovací sítě pro vybraná období odpovídající 

přírodním zdrojům podzemních vod v Tab. 10-4 je v Tab. 10-5. 

Pro kolektory, které nejsou kryté izolátorem a komunikují s povrchovými toky, je odhad založen na 

hydrologickém modelu. Model BILAN užívá měsíční hodnoty bilančních vztahů na povrchu území 

(velikost srážek, teplot vzduchu a jeho relativní vlhkosti, výparu, evapotranspirace, infiltrace do zóny 

aerace, procesy v zóně aerace včetně zahrnutí vlivu vegetačního krytu) a procesy v zóně podzemní 

vody charakterizované úrovní její hladiny a posléze velikostí základního odtoku. Model je zpravidla 

verifikován vztahem vypočítaného odtoku z území k naměřené velikosti průtoku v uzávěrovém profilu 

povodí. Skladba modelu umožňuje i extrapolaci výsledků v základním povodí na dílčí oblasti 

přiléhající k řešenému rajonu na základě existujících meteorologických vstupů, které jsou zpracovány 

podle parametrů kalibrovaných na základním povodí.  

Hlavní výstup modelu BILAN je časová řada základního odtoku území v měsíčním kroku. Přírodní 

zdroje území jsou definované jako medián základního odtoku. Hodnota přírodních zdrojů byla 

srovnána s výsledkem hydraulického modelu pro daný kolektor. Využitelné množství bylo stanoveno 

jako rozdíl mezi přírodními zdroji a minimální zůstatkovým průtokem v HGR s odvozeným stupněm 

zabezpečení. Získané výsledky byly ověřeny analýzou časových řad hladin podzemní vody. Všechny 

vrty státní byly na základě výsledků všech analýz zhodnoceny a pro každý vrt byla stanovena signální 

(kritická) hladina podzemní vody značící dopad dlouhodobě nízké dotace podzemní vody. 
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Tab. 10-4. Porovnání výstupů z hydrologického a hydraulického modelu 

Období 

(hydrologické roky) 

Medián z měsíčních 

hodnot 
Průměr z měsíčních hodnot za uvedené období 

BILAN - modelový 

základní odtok 

BILAN - modelový 

základní odtok 

BILAN - modelová 

dotace 

Modelová infiltrace 

(transientní model) 
Přírodní zdroje Využitelné množství Využitelné množství 

l/s l/s l/s l/s l/s l/s % zabezpečenosti 

1981 2010 404 511 524 - 404 279 67** 

2001 2010 398 512 572 700 398 273 69** 

2001 2003 809 828 889 1421 809 684 24** 

2004 2009 303 325 270 229 303 178 85** 

2010 2010 716 688* 1433* 1370 716 591 30** 

2011 2014 - - - - - - - 

Vysvětlivky: * - vysoce nadprůměrná dotace způsobená extrémní srážkou v srpnu 2010, podzemní voda z HGR odtéká až v následujících hydrologických letech; ** Hodnotu zabezpečenosti je 

nutné s ohledem na míru spolehlivosti jejího stanovení považovat za ilustrativní. Modelový základní odtok modelem BILAN byl stanoven na základě měření průtoků na Bakovském potoce, 

který se nachází mimo HGR 4530 a navíc odvodňuje permokarbonské sedimenty jižně od HGR 4530. 

 

Tab. 10-5. Kolísání hladin podzemní vody na vrtech státní pozorovací sítě pro vybraná období odpovídající přírodním zdrojům podzemních vod v Tab. 10-4 

Období (hydrologické roky) 

Průměrná hladina podzemní vody za uvedené období 

VP1840 Mšené (A) VP8310 Mnetěš (A) VP8229 Bechlín (A) 

m n.m. m n.m. m n.m. 

1981 2010 211.43 - - 

2001 2010 211.29 - - 

2001 2003 211.17 - - 

2004 2009 211.42 - - 

2010 2010 210.83 179.31 160.32 

2011 2014 213.03 179.26 160.70 

                                                   Vysvětlivky: A – kolektor A v perucko-korycanském souvrství 
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10.2. DISPONIBILNÍ MNOŽSTVÍ PODZEMNÍCH VOD  

Využitelné množství podzemní vody v rajonu jako celku je chápáno jako ta část podzemní vody, 

kterou lze bez omezení využít a které je vztaženo na celý rajon. Využitelné zdroje pro celý rajon tedy 

nepostihují zdroje dílčích jímacích území, které je nezbytné řešit a bilancovat v mnohem větším 

detailu. Hodnota nezohledňuje lokální vodohospodářské potřeby v jednotlivých jímacích územích, kde 

je nezbytné stanovit využitelné množství podle požadavku na minimální velikost průtoků na 

konkrétních profilech toků a na konkrétní minimální úrovně hladin podzemní vody v konkrétních 

monitorovacích vrtech.  

Využitelné množství bylo stanoveno jako rozdíl mezi přírodními zdroji v rajonu a minimálním 

zůstatkovým průtokem v rajonu. Pro stanovení minimálního zůstatkového průtoku byl použit 

koeficient minimálního zůstatkového průtoku podle metodiky Mrkvičková a Balvín 2013 a odvozený 

celkový odtok v rajonu, který byl vypočten podle podkladů z hydrologického modelu. Pro každý rajon 

byla stanovena průměrná srážka v rajonu, srážka a celkový odtok ve sledovaném v povodí v rajonu. Za 

předpokladu stejného odtokového koeficientu v povodí a v celém rajonu byl vypočten celkový odtok 

pro rajon. Z koeficientu minimálního zůstatkového průtoku pro danou oblast (podle metodiky 

Mrkvičková a Balvín 2013) a z celkového odtoku na rajon byl vypočten minimální zůstatkový průtok. 

Od přírodních zdrojů byl odečten minimální zůstatkový průtok na rajon, odečteny/přičteny odtoky 

z/do rajonu a následně stanoveno využitelné množství.  

Hodnota využitelného množství pro HGR 4530 je 279 l/s, které odpovídá úrovni 67% 

zabezpečenosti přírodních zdrojů za referenční období 1981 – 2010. Hodnotu zabezpečenosti je 

nutné s ohledem na míru spolehlivosti jejího stanovení považovat za ilustrativní. Modelový základní 

odtok modelem BILAN byl stanoven na základě měření průtoků na Bakovském potoce, který se 

nachází mimo HGR 4530 a navíc odvodňuje permokarbonské sedimenty jižně od HGR 4530. 

Využitelné množství bylo stanoveno z hodnot uvedených v Tab. 10-6. 

 

Tab. 10-6. Souhrnný přehled pro výpočet minimálního zůstatkového průtoku, využitelného množství 

Plocha HGR  405.81 km2 zdroj: hydrologický model 

Srážky v HGR 525.8 mm/rok zdroj: hydrologický model 

Plocha povodí Bakovského potoka 321.62 km2 zdroj: hydrologický model 

Plocha povodí Bakovského potoka v HGR 0 km2 zdroj: hydrologický model 

Srážka v povodí Bakovského potoka 530.55 mm/rok zdroj: hydrologický model 

Celkový odtok Qa v povodí Bakovského 

potoka 
556 l/s zdroj: hydrologický model 

Odtokový koeficient v povodí Bakovského 

potoka 
0.10 - dopočet 

Celkový odtok Qa v HGR 695.26 l/s dopočet 

Koeficient minimálního zůstatkového průtoku 0.18 - Mrkvičková, Balvín 2013 

Minimální zůstatkový průtok v HGR 125 l/s dopočet 

Přírodní zdroje v HGR 404 l/s 
50% zabezpečenosti (zdroj: hydrologický 

model) 

Využitelné zdroje 279 l/s dopočet 

Současné odběry (kolektor A) 10 l/s zdroj: data ČGS 

Maximální odběry 67 l/s zdroj: data ČGS 

Disponibilní zdroje 269 l/s dopočet 
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Odběry podzemní vody dosáhly v roce 1992 hodnot 67 l/s. Toto množství tvořilo 24% odhadnutých 

využitelných zdrojů a nezpůsobilo prokazatelný pokles hladin podzemní vody na dlouhodobě 

pozorovaném vrtu VP8140 Mšené. HGR 4530 tedy ani v této době nebyl přetížen. Při hodnocení 

bilance podzemní vody v současnosti, kdy se odběry pohybují okolo 10 l/s (4% procenta využitelných 

zdrojů) nelze očekávat z hlediska celkové bilance HGR 4530 střety zájmů ve využívání podzemních 

vod. Jímací vrty jsou navíc umístěny zpravidla podél drenážních bází, takže i případné zvýšení odběrů 

nevyvolá negativní dopad na přilehlé ekosystémy. Jímací vrty umístěné v kolektoru A podél drenáže 

do Labe mají v nadloží svrchní HGR 1172, kterým proudí nesrovnatelné větší podzemní vody, než se 

drénuje z kolektoru A a hladina podzemní vody a její hloubka je řízena především kolísáním hladiny 

na Labi. Vrty umístěné podél pravostranných přítoků Ohře rovněž neovlivňují hladiny podzemních, 

protože se zde přirozeně drénuje mnohem větší množství podzemní vody.  

Celkové povolené (evidované) odběry V HGR 4530 jsou 73 l/s (rok 2012). 

 

NÁVRHY 

V tomto rajonu je navržena změna jižní hranice a to podle rozvodnic povodí IV. řádu – viz obrázek 

10-1.  

Pro sledování přírodních zdrojů podzemních vod jsou navrženy hydrogeologické vrty státní 

pozorovací sítě ČHMÚ včetně signálních hladin podzemních vod, které charakterizují sníženou tvorbu 

přírodních zdrojů (Tab. 5-5 Doporučené vrty pro monitoring). Dále se doporučuje sledování průtoků 

na toku Čepel ve stanicích Vražkov a Chvalín. 
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11. ZÁVĚR 

Cílem projektu bylo kombinací pestrého souboru nejmodernějších technologických a metodických 

postupů přehodnotit přírodní zdroje a využitelné zásoby podzemních vod v jednotlivých 

posuzovaných hydrogeologických rajonech. 

 

ZÁSOBY PODZEMNÍCH VOD 

 Přírodní zdroje podzemních vod za referenční období 1981 – 2010 byly stanoveny podle 

základního odtoku z modelu BILAN. Přírodní zdroje odpovídají 50% zabezpečenosti ze 

základního odtoku z modelu BILAN, tj. 404 l/s. 

 Hodnota využitelného množství je 279 l/s. Při zachování minimálního zůstatkového průtoku 

(Mrkvičková, Balvín 2013) bylo spočítáno využitelné množství podzemních vod, které 

odpovídá úrovni 67% zabezpečenosti přírodních zdrojů za referenční období 1981 – 2010.  

 

BILANCE PODZEMNÍ VODY 

 Odběry podzemní vody dosáhly v roce 1992 hodnot 67 l/s – Toto množství tvořilo 24% 

odhadnutých využitelných zdrojů a nezpůsobilo prokazatelný pokles hladin podzemní vody na 

dlouhodobě pozorovaném vrtu VP8140 Mšené. HGR 4530 tedy ani v této době nebyl přetížen. 

 Celkové povolené odběry v HGR 4530 jsou 73 l/s (rok 2012), nelze tedy očekávat z hlediska 

celkové bilance HGR 4530 střety zájmů ve využívání podzemních vod.  

 Srážková infiltrace byla určena hydraulickým modelem na 834,6 l/s. 

 Odtok podzemní vody z modelového území probíhá prostřednictvím drenáže podzemní vody 

do říční sítě a pramenů činí 777 l/s 

 Nejvyšší infiltrace podzemní vody vychází pro měsíc únor. Mírně nadprůměrná dotace je 

modelem předpokládána také na začátku hydrologického roku v listopadu, prosinci a lednu. 

Modelová drenáž podzemní vody do povrchových toků je relativně stabilní, maximální 

základní odtok podzemní vody byl vypočten pro období leden až březen. 

 Nízká infiltrace byla modelem zjištěna pro celé vegetační období roku. Výjimku 

představuje měsíc srpen, kdy vysoká infiltrace je způsobena extrémními srážkami v srpnu 

2002 a 2010. 

NÁVRHY 

 V tomto rajonu je navržena změna jižní hranice a to podle rozvodnic povodí IV. řádu.  

 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. kde byly stanoveny signální hladiny podzemních vod 

VP1840 Mšené – lázně, VP8310 Mněteš, VP8229 Bechlín. Dále se doporučuje sledování 

průtoků na toku Čepel ve stanicích Vražkov a Chvalín. 
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