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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  

PO podzemní odtok 

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

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

podzemních vod“  

PPZ připovrchová zóna 

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

za přírodních poměrů dlouhodobě doplňované infiltrací do hydrogeologického kolektoru nebo 

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

R měsíční odtoková výška pozorovaná  

RC dotace zásob podzemních vod  

RM měsíční odtoková výška modelovaná  

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

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

využívat z hydrogeologického kolektoru nebo zvodněného systému, aniž nastane negativní 

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

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

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

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

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

znění pozdějších předpisů).  

ZO    základní odtok  

ŽP    životní prostředí 
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ÚVOD 

Cílem projektu  Rebilance zásob podzemních vod financovaného Státním fondem životního prostředí 

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

standardních i moderních metodických postupů  a technologií přehodnotit přírodní zdroje podzemních 

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

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

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

včetně stanovení podmínek využitelnosti podzemních vod při respektování ochrany podzemních vod a 

chráněných terestrických ekosystémů vázaných na podzemní vody v příslušném rajonu. 

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

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

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

prací.  

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

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

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

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

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

přílohami výše uvedené všeobecné části zprávy.   

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

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

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

rajonu. 

 

1.  ZÁKLADNÍ ÚDAJE 

 

Tabulka 1-1. Základní údaje o hydrogeologickém rajonu 4611  

(heis.vuv.cz, doplněno) 

ID hydrogeologického rajonu: 4611 

Název hydrogeologického rajonu: Křída dolního Labe po Děčín - levý břeh, jižní část 

ID útvaru: 46110 

Název útvaru: Křída dolního Labe po Děčín - levý břeh, jižní část 

Plocha, km
2
: 280,113 

Pozice: základní vrstva  

Geologická jednotka: sedimenty svrchní křídy  

Povodí: Labe 

Dílčí povodí: Ohře, dolní Labe a ostatní přítoky Labe 

Bilancovaný kolektor: kolektor AB – perucko-korycanské až bělohorské souvrství, 

cenoman až spodní turon* 

Kraje: Ústecký 

Platný dle vyhlášky č. 5/2011 Sb. 

*- doplněno „až bělohorské souvrství, cenoman až spodní turon“ 
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2. VYMEZENÍ RAJONU 

 

HGR 4611 zahrnuje území levostranných přítoků Labe v oblasti výskytu křídových sedimentů 

v západní části Českého středohoří. HGR 4611 je vymezen jako rajon základní vrstvy ve smyslu 

rajonizace (Olmer a kol. 2006, dle vyhlášky č. 5/2011 Sb.) - obr. 2-1. Hydrogeologický rajon 4611 je 

vymezen v bílinské hydrogeologické oblasti ve smyslu Krásného et al. (2012). Celková plocha HGR 

činí 280 km
2
. Z tektonického hlediska je téměř celý HGR 4611 tvořen tzv. oparenskou hrástí. V rajonu 

4611 je vyčleňován jediný – bazální – kolektor v pískovcovém vývoji, sdružující písčité facie 

cenomanského kolektoru A a spongilitické slinité pískovce až jemnozrnné křemenné pískovce 

kolektoru B bělohorského souvrství spodního turonu. Je koncipován jako jednokolektorový rajon, 

bilancován je kolektor A, resp. kolektor AB – perucko-korycanské až bělohorské souvrství, cenoman 

až spodní turon. Východní hranici rajonu představuje tok Labe jakožto erozní báze. Rajon 4611 je na 

severovýchodě oddělen od rajonu 4612 soustavou zlomů. Hranice rajonu 4611 na severozápadě jsou 

limitovány nepatrnou mocností kolektoru A a rozsahem Mostecké pánve. Na jihu je rajon 4611 

ohraničen tektonicky vůči nebilancovanému rajonu 4540. 

 

 

Obrázek 2-1. Situace hydrogeologického rajonu 4611 
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3. VSTUPNÍ INFORMACE 

3.1. GEOLOGICKÁ PROZKOUMANOST 

První, podrobný geologický výzkum území rajonu souvisí s geologickým mapováním Českého 

Středohoří a okolí, které prováděl J. E. Hibsch s dalšími spolupracovníky. Území rajonu je zobrazeno 

na mapách Kostomlaty-Milešovka (Hibsch1905), Lovosice (Irgang 1909), Měrunice-Třebenice 

(Hibsch 1920) a Bílina (Hibsch 1924). Množství detailních dat o litologii, korelaci i paleontologickém 

obsahu křídových vrstev přináší rozsáhlá práce Zahálky (1914). Její význam je i v popisu dnes 

zaniklých lokalit. Prvním moderním, i když přehledným zobrazením rajonu byla generální mapa 

ČSSR ze začátku 60. let minulého století vydaná v Ústředním ústavu geologickém a to listy M-33-

XIV Teplice-Annaberg-Buchholz a M-33-IX Děčín-Görlitz. K mapám byly vydány podrobné 

vysvětlivky, shromažďující veškeré dosavadní geologické poznatky (Zoubek, Škvor a kol. 1963, 

Kopecký a kol. 1963). Další etapou výzkumu bylo vytváření základních geologických map v měř. 1: 

25 000 v Gauss-Krügerově síti v Ústředním ústavu geologickém, od 60. let minulého století. Z těchto 

map, které zůstaly v rukopise na území rajonu zasahují tyto mapové listy: M-33-52-B-a Teplice 

(Macák a kol. 1963a), M-33-52-B-b Předlice (Macák a kol. 1963b), M-33-52-B-c Bílina (Macák a kol. 

1963c), M-33-52-B-d  Milešovka (Macák a kol. 1963d), M-33-52-C-d  Postoloprty (Malkovský a kol. 

1972), M-33-52-D-a  Libčeves (Macák a kol. 1967a), M-33-52-D-b Třebenice (Macák a kol. 1966), 

M-33-52-D-c Louny (Macák a kol. 1967b) a  M-33-53-A-c Lovosice (Shrbený a kol. 1967). Přehledné 

zhodnocení české křídové pánve i jejího podloží shrnula monografie Malkovského a kol. (1974). Ze 

základní geologické mapy ČSSR a ČR prováděných v České geologické službě již v Křovákově síti, 

zasahuje do rajonu 4611 pouze mapa listu 02-324 Teplice (Bezvodová  a kol. 1989). Všechny zmíněné 

mapy byly doplněny textovými vysvětlivkami.  

Důležité pro poznání svrchní křídy v rajonu byly vrtné akce Stavební geologie n. p., která v rajonu 

provedla v 70. letech minulého století 6 strukturních, plně jádrovaných vrtů řady SH, které 

dokumentoval J. Valečka z ČGS.  Několik vrtů GPUP  n. p. řady RPZ dokumentoval S. Čech z ČGS. 

Množství cenných geologických dat, včetně popisu a dokumentace dnes již zaniklých odkryvů 

přinesla monografie M. Váněho, vydaná vlastním nákladem (Váně 1999). Celý rajon  

z hydrogeologického, geologického a strukturního hlediska zhodnotily práce realizované v letech 1981 

až 1989  Stavební geologií  Praha s.p.  v úzké spolupráci s tehdejším Ústředním ústavem geologickým 

na státním úkole „Hydrogeologická syntéza české křídové pánve“. Výsledky úkolu shrnula 

monografie Herčíka et al. (1999). Na přelomu 80. a 90. let minulého století byly dokončeny 

geologické mapy 1:50 000, s revizemi a doplňujícím mapováním využívající starší mapové podklady; 

území rajonu pokrývají listy  02-32 Teplice (Domas a kol. 1990a), 02-34 Bílina (Domas a kol. 1989), 

02-41 Ústí nad Labem (Shrbený a kol. 1990) a 02-43 Litoměřice (Domas a kol. 1990b). Významnou, 

dlouhodobou akcí  bylo účelové geologické mapování zaměřené na vymezení svahových nestabilit 

v morfologicky členitém terénu Českého středohoří, probíhající ve čtyřech etapách od r. 1997 do r. 

2008. Každá z etap byla uzavřena sestavením digitalizovaných  geologických  map v měř. 1: 10 000 a 

textovými vysvětlivkami.  I když přesnost těchto map neodpovídá všude danému měřítku, představují 

významný pokrok ve znalosti geologické stavby Českého Středohoří, což platí obzvláště pro rajon 

4611 (Valečka et al. 2003, 2008). Hlavním publikovaným výstupem, který využil data získané v této 

akci je práce Cajze a Valečky (2010), zhodnocující tektonickou stavbu levobřežní části Českého 

Středohoří, včetně rajonu 4611. Významnou prací je i zhodnocení tektoniky ve v. části severočeské 

hnědouhelné pánve a přilehlé části Středohoří, využívající i data dálkového průzkumu země,  

publikovanou Rajchlem  a kol. (2009). 
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3.1.1. PRÁCE PROVÁDĚNÉ V RÁMCI PROJEKTU 

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 kolektoru A. Z mapy na obr. 3-1. je patrna řídká sítˇ 

archívních vrtů, využitelných pro projekt. Vrty jsou navíc nerovnoměrně rozmístěny a tvoří shluky 

poblíž j. okraje rajonu (obr. 3-1). Vrty chybějí např. v zlomově komplikované sv. a sz. části rajonu. 

Stavba rajonu proto byla řešena hlavně podle výsledků mapovacích prací, především výsledků 

získaných mapováním Valečky et al. (2003, 2008). K řešení strukturní stavby přispěly i nově 

konstruované geologické řezy. Jako externí zakázka byly kolektivem D. Uličného z Geofyzikálního 

ústavu AV ČR zkonstruovány řezy opřené o vrty se souborem karotážních metod. Součástí zmíněné 

zakázky je i závěrečná zpráva (Uličný et al. 2015), komentující pro každý rajon nejen tektoniku, ale i 

sedimentologickou problematiku. Řezy podle karotážních křivek vymezují  geneticko-stratigrafické 

jednotky (viz. obr. 4-17). Dále byl zkonstruován klasický řez (obr. 4-16) zobrazující standartní, 

litostratigrafické jednotky se základní litologickou charakteristikou, z níž je patrno rozmístění 

kolektorů. Řez byl veden jako nelomený, příčně přes směr hlavních tektonických prvků rajonu. Řešení 

strukturní stavby přineslo podstatný pokrok proti koncepci Herčíka et al. (1999). V rámci projektu byl 

v rajonu uskutečněn jeden hydrogeologický, bezjádrovaný vrt 4611_3C Milešov se souborem 

karotážních metod. Ty umožnily upřesnit litologický profil křídy, řešení tektonické stavby a existenci 

elevační zóny s redukovanou mocností bazálních souvrství křídové pánve. Zjistil i existenci zřejmě 

ložní bazaltové žíly, pronikající při rozhraní křída/krystalinikum. V drobných úlomcích pocházejících 

z podloží křídy (příp. z xenolitů ve vulkanitech) byly identifikovány specifické petrotypy v podložním 

krystaliniku (viz kap. 4). Součástí prací byla i mikroskopie základních litotypů v křídové pánvi.   

 

Tabulka 3-1 Přehled hydrogeologických vrtů vyhloubených v rámci projektu Rebilance zásob podzemních   

vod v rajonu 4611. 

ID vrtu Název vrtu hloubka vrtu (m) autor zprávy 

4611_3C    Milešov  92 Rozman et al. (2015) 
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            Obrázek 3-1. Mapa vrtů použitých pro rajon 4611.  
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3.2. HYDROGEOLOGICKÁ PROZKOUMANOST 

Hydrogeologické poměry zájmového území jsou přehledně zpracovány v souhrnné regionální 

monografii Krásného et al. (2012) v rámci bílinské hydrogeologické oblasti. První souhrn 

hydrogeologických poměrů celého území podal Hynie (1961). Základní význam pro poznání 

hydrogeologie křídy má Syntéza České křídové pánve (Herčík a kol. 1987 - zájmového území se týká 

Bilanční celek 4 Křída levostraných přítoků Labe mezi Ústím nad Labem a Českým Brodem 

(Nakládal in Herčík a kol. 1987) publikovaná později jako Hydrogeologie české křídové pánve 

(Herčík - Herrmann - Valečka 1999). V těchto studiích jsou popsány hydrogeologické poměry 

křídových sedimentů, tvorba, pohyb a odtok podzemních vod v křídových kolektorech, filtrační 

parametry, infiltrační oblasti, jímání a ochrana podzemních vod, geochemie a znečištění podzemních 

vod.  

Zájmové území bylo hydrogeologicky zmapováno a zpracováno při sestavení listu 02 Ústí nad Labem 

Základní hydrogeologické mapy ČSSR 1:200 000 (Hazdrová 1980a), Mapy chemismu podzemních 

vod 1:200 000 (Hazdrová 1980b) a příslušných vysvětlivek (Hazdrová et al. 1980).  Podrobnější 

měřítko je znázorněno v Hydrogeologických mapách 1:50 000 a k nim náležejících textových 

Vysvětlivkách - viz tab. 3-2. 

 

Tabulka 3-2 Přehled hydrogeologického mapování k Souboru geologických a účelových map 1:50 000 

číslo mapy  název autor  rok 
Vysvětlivky  

autor (in: Müller V. edit.)  
rok 

02-34 Bílina Kačura  1989 Burda - Kačura 1997 

02-43 Litoměřice Hazdrová 1992 ne  

02-32 Teplice Kačura 1989 Burda 1997 

02-41 Ústí nad Labem Hazdrová 1991 Hazdrová 1996 

      

Cenný srovnávací materiál o výskytu a vydatnostech pramenů s příslušnou charakteristikou poskytuje 

vodopis Výzkumného ústavu vodohospodářského na listu speciální mapy 1:75 000 Litoměřice 

(Svoboda 1961), nověji v měřítku 1:10 000 v rámci mapování svahových nestabilit (Burda in Kycl a 

kol 2003, Krejčí a kol. 2008). Z významnějších regionálně zaměřených průzkumných prací je třeba 

jmenovat studie Skořepy a Kaase (1980) o hydrogeologii křídy severně středohorského zlomu a 

Václavka (1967) hodnotící hydrogeologické poměry okolí Třebívlic a Vlastislavi. 

 

VRTNÁ HYDROGEOLOGICKÁ PROZKOUMANOST 

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

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

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

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

řady pozorování hladin a chemismu podzemních vod ČHMÚ. 

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

zpracování velikého množství dat, které se v takovém rozsahu v ČR zatím nerealizovalo. 
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Obrázek 3-2 Hydrogeologická vrtná prozkoumanost v rajonu 4611 dle Geodatabáze 

 

Tabulka 3-3 Vrtná hydrogeologická prozkoumanost z Geodatabáze 

HGR Počet vrtů celkem Počet vrtů s hloubkou >5m 
Počet vrtů s čerpací 

zkouškou 

Počet vrtů s chemickými 

analýzami vody 

4611 239 186 130 75 

 

Tabulka 3-4 Vrty s režimním pozorováním 

Označení 

ČHMÚ 

X Y Název vrtu Doba sledování 

(od roku do roku) 

Sledovaný 

parametr 

Sledovaný 

kolektor 

Provozovatel 

VP1881 3431796 5605230 Prackovice, 2M196 2007 H,J KVARTÉR ČHMU 

*Poznámka H hladiny, J jakost 

 

Tabulka 3-5 Soupis vrtů, které byly dále používány v jednotlivých kolektorech 

Klíč_GDO Název Lokalita Y X 
Z  

(m n.m.) 

hloubka vrtu  

(m) 
kolektor 

23747 BV-6 Břvany -1001953 -787102 202 71 A,AB 

23785 BV-1 Břvany -1001686 -787240 204 38 A,AB 

23587 Obecní-III Břvany -1001596 -787220 201 20 A,AB 

23748 BV-5 Břvany -1001524 -787103 206 35 A,AB 

23592 Praga Břvany -1001520 -787094 206 17 A,AB 

23786 BV-2 Břvany -1001513 -786907 208 32 A,AB 

630141 Trautzel Břvany -1001500 -787070 207 13 A,AB 

23244 BJ-14 Břvany -1001437 -786827 211 37 A,AB 

23787 BV-3 Břvany -1001363 -786653 232 50 A,AB 

23749 HV-1 Břvany -1001182 -787059 226 20 A,AB 

23678 VS Břvany -1001130 -787240 227 27 A,AB 

23788 BV-4 Břvany -1001086 -786551 210 45 A,AB 

23569 V-1826 Břvany -1001055 -786606 211 13 A,AB 

23243 BJ-13 Břvany -1000795 -785858 217 33 A,AB 

23571 HV-1 Raná u Loun -1000660 -782785 271 88 A,AB 

23529 BV-H-8 Břvany -1000659 -787045 232 25 A,AB 

23530 BV-H-9 Břvany -1000657 -787085 231 25 A,AB 

22946 RA-1 Raná u Loun -1000395 -783030 260 85 A,AB 
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23242 BJ-12C Břvany -1000349 -788053 221 56 A,AB 

23241 BJ-12B Břvany -1000237 -788235 221 75 A,AB 

23239 BJ-11D Hrádek u Loun -1000182 -784460 237 55 A,AB 

23236 BJ-11A Hrádek u Loun -999981 -784590 243 23 A,AB 

23238 BJ-11C Hrádek u Loun -999971 -784551 239 62 A,AB 

23237 BJ-11B Hrádek u Loun -999754 -784593 245 70 A,AB 

23570 L-1 Bečov u Mostu -999560 -786250 248 96 A,AB 

22421 SH-7 Libčeves -999096 -778570 276 93 A,AB 

22320 SH-7B Libčeves -999068 -778551 275 71 A,AB 

22385 LI-2 Libčeves -997390 -778150 300 115 A,AB 

23698 OD1 Bělušice u Mostu -997297 -782977 300 141 A,AB 

22398 V-3C Dřemčice -996743 -773740 270 59 A,AB 

22520 HV-1 Třebívlice -996702 -773876 278 25 A,AB 

22529 KU-1 Dřemčice -996614 -773759 275 58 A,AB 

22367 Z-1 Třebívlice -996552 -775409 320 55 A,AB 

22394 V-2 Dřemčice -996462 -773724 278 70 A,AB 

22530 KU-2 Dřemčice -996439 -773537 285 60 A,AB 

22414 V-1 Dřemčice -996400 -773620 285 65 A,AB 

22415 V-2 Dřemčice -996215 -773420 296 67 A,AB 

22531 KU-3 Dřemčice -995890 -773148 314 75 A,AB 

565935 KU-3A Dřemčice -995886 -773143 315 75 A,AB 

22391 S-1 Šepetely -995850 -774600 335 40 A,AB 

24155 V-1 Chrášťany u Dřemčic -995410 -770870 304 59 A,AB 

23594 SH-6 Bečov u Mostu -995182 -786992 236 148 A,AB 

24053 HVAJ-1 Lesklá -995068 -774007 358 101 A,AB 

23721 SK-1 Skršín -994689 -784103 313 175 A,AB 

28920 HV-2 Hořenec -994476 -779452 366 41 A,AB 

28919 HV-1 Hořenec -994331 -779502 371 41 A,AB 

24203 V-4 Teplá u Třebenic -994297 -768415 275 47 A,AB 

24204 V-5 Teplá u Třebenic -993694 -768949 276 50 A,AB 

27901 BV-3 Zaječice u Bečova -993545 -786916 233 12 A,AB 

24159 HV-1 Měrunice -993506 -779037 413 66 A,AB 

27900 BV-2 Zaječice u Bečova -993476 -786967 230 12 A,AB 

24205 VL Teplá u Třebenic -993475 -769042 282 45 A,AB 

27903 BV-5 Zaječice u Bečova -993468 -787082 226 12 A,AB 

27902 BV-4 Zaječice u Bečova -993434 -787177 225 14 A,AB 

24217 V-č.5 Zaječice u Bečova -993408 -787166 225 156 A,AB 

27899 BV-1 Zaječice u Bečova -993404 -787009 230 12 A,AB 

24183 HV-3 Řisuty u Libčevsi -993283 -777917 469 41 A,AB 

24182 HV-2 Řisuty u Libčevsi -993216 -777670 484 41 A,AB 

28159 KZ-1 Korozluky -993204 -785482 246 11 A,AB 

28956 HV-1 Žichov -993133 -781263 358 40 A,AB 

26634 Mý-1 Žichov -993050 -781325 356 50 A,AB 

24150 MO-1 Vlastislav -992916 -769897 316 50 A,AB 

24228 HK-1 Korozluky -992840 -785250 300 26 A,AB 

24184 H-1 Vlastislav -992816 -768711 318 9 A,AB 

24151 MO-2 Vlastislav -992721 -769609 306 20 A,AB 

28957 HV-2 Žichov -992692 -781482 332 20 A,AB 

24152 MO-3 Vlastislav -992686 -769564 301 25 A,AB 

23906 CU-1 Červený Újezd u Mukova -992560 -776575 605 60 A,AB 

9755 SH-11 Boreč u Lovosic -992401 -766485 303 96 A,AB 

547859 JČH-2 Červený Újezd u Mukova -992386 -775663 630 7 A,AB 

547860 JČH-3 Červený Újezd u Mukova -992368 -775671 630 6 A,AB 

24153 MO-4 Vlastislav -992358 -769532 313 36 A,AB 

23927 CV-1 Měrunice -992334 -777388 541 20 A,AB 

24154 MO-5 Vlastislav -992228 -769404 321 58 A,AB 

24230 HV-1 Korozluky -992090 -786547 213 14 A,AB 

24235 HV-6 Korozluky -992072 -786540 213 12 A,AB 

24231 HV-2 Korozluky -992070 -786564 213 13 A,AB 

24234 HV-5 Korozluky -992057 -786551 213 12 A,AB 

24232 HV-3 Korozluky -992055 -786578 213 12 A,AB 

24233 HV-4 Korozluky -992042 -786563 213 12 A,AB 

23928 CV-2 Měrunice -992038 -777572 545 20 A,AB 
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24221 ST-14 Korozluky -992024 -786709 212 9 A,AB 

10717 Mi-8 Radostice u Vchynice -992008 -764774 203 64 A,AB 

24237 HV-102 Korozluky -991969 -786328 213 13 A,AB 

24238 HV-103 Korozluky -991959 -786320 212 10 A,AB 

23930 CV-4 Měrunice -991951 -777684 539 7 A,AB 

24236 HV-101 Korozluky -991942 -786345 212 13 A,AB 

23929 CV-3 Měrunice -991915 -777599 540 20 A,AB 

23756 CV-8 Měrunice -991900 -778025 519 15 A,AB 

23755 CV-6 Měrunice -991893 -777565 539 15 A,AB 

23754 CV-5 Měrunice -991870 -777690 536 15 A,AB 

24222 ST-13 Sedlec u Obrnic -991840 -786728 211 9 A,AB 

28160 SED-1 Sedlec u Obrnic -991727 -786489 212 14 A,AB 

699936 HV-1A Lovosice -991441 -762820 156 15 A,AB 

572141 VKS Medvědice -991347 -771266 385 10 A,AB 

10714 Mi-5 Lhotka nad Labem -991122 -762603 174 222 A,AB 

27982 SH-5 Mrzlice -990903 -780046 361 221 A,AB 

27374 HV-1 Mrzlice -990876 -780031 356 53 A,AB 

10713 Mi-4 Lhotka nad Labem -990830 -762045 146 170 A,AB 

27375 HV-1 Mirošovice -990794 -781112 343 170 A,AB 

27342 HV-1 Mirošovice -990748 -781068 342 40 A,AB 

630119 St-1 Hrobčice -990640 -781361 338 8 A,AB 

10120 HV-6 Lhotka nad Labem -990561 -763177 247 10 A,AB 

10710 Mi-3 Malé Žernoseky -990545 -761715 145 141 A,AB 

10711 Mi-3a Malé Žernoseky -990540 -761670 144 12 A,AB 

10712 Mi-3b Malé Žernoseky -990485 -761635 144 11 A,AB 

616837 HJ-509 Boreč u Lovosic -990432 -765720 312 15 A,AB 

10709 Mi-2 Malé Žernoseky -990325 -761548 144 132 A,AB 

27343 HV-3 Hrobčice -990247 -781891 300 39 A,AB 

10708 Mi-1 Malé Žernoseky -990200 -761470 144 11 A,AB 

616562 HG-624 Chotiměř -989129 -765727 256 7 A,AB 

547929 V-102 Chotiměř -989037 -764919 265 10 A,AB 

27344 HV-1 Razice -989032 -778851 337 40 A,AB 

547928 V-101 Chotiměř -989026 -764867 255 12 A,AB 

24123 Mi-9 Bílý Újezd -988850 -767418 294 55 A,AB 

27345 HV-2 Razice -988838 -779673 307 40 A,AB 

706123 Pč.-112 Chotiměř -988795 -765077 248 30 A,AB 

24089 VE-1 Bílý Újezd -988560 -767160 305 55 A,AB 

24186 HV-1 Bílý Újezd -988495 -767270 303 40 A,AB 

10600 CH-1 Dobkovičky -988080 -765680 283 30 A,AB 

630129 S-1 Dobkovičky -988023 -765656 280 8 A,AB 

24185 M-1 Milešov u Lovosic -987996 -770284 396 45 A,AB 

616834 HJ-517 Dobkovičky -987846 -764570 289 12 A,AB 

616585 HG-644 Dobkovičky -986998 -764218 276 10 A,AB 

630130 St Velemín -985682 -768092 473 26 A,AB 

692673 2M-196 Libochovany -985658 -762503 158 26 A,AB 

45010 TP-1 Bořislav -985487 -768139 466 481 A,AB 

616835 HJ-524 Radejčín -985432 -763941 352 16 A,AB 

616836 HJ-533 Prackovice nad Labem -984869 -763681 317 40 A,AB 

44645 SH-10 Bořislav -984150 -769860 358 489 A,AB 

 NOVÉ HYDROGEOLOGICKÉ VRTY      

730880 4611_3C Milešov -988605 -770122 379 92 A,AB 

 

 

NOVÉ HYDROGEOLOGICKÉ VRTY PROVÁDĚNÉ V RÁMCI PROJEKTU REBILANCE 

ZÁSOB PODZEMNÍCH VOD 

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

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

především v místech kde scházely relevantní hydrogeologické informace, byly vyhloubeny průzkumné 

hydrogeologické vrty.  
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Tabulka 3-6 Základní výsledky hydrogeologických vrtů vyhloubených v rámci projektu 

ID vrtu Název vrtu Sledovaný 

kolektor 

Hloubka vrtu 

  (m) 

Rozsah sledovaného 

kolektoru (m) 

Koeficient 

transmisivity  

(m2.s-1) 

autor zprávy 

4611_3C Milešov AB 92 70,0 – 85,6 1,63 x 10-4  Rozman et al. (2015) 

Průzkumný vrt je situován v jižní části obce Milešov, 40 m V od silnice vedoucí z Milešova na J.  

Cílem průzkumného vrtu byla dokumentace cenomanského kolektoru (AB) v severní části rajonu 4611 

Křída Dolního Labe po Děčín - levý břeh, jižní část. Vrtné práce poskytly zpracovatelům data o 

geometrii zkoumaného bloku a hydrogeologických charakteristikách kolektoru.  

 

Tabulka 3-7 Základní litostratigrafická rozhraní průzkumného vrtu 4611_3C 

hloubka (m) 
hornina stratigrafické zařazení 

hydrogeologický typ 

horniny od do 

0 4 
Jílovitá zemina, hnědý jíl, štěrk, úlomky 

čediče 
Navážka, kvartér poloizolátor 

4 48 Vápnitý prachovec až jílovec Střední až spodní turon (Kt1+Kt2) izolátor 

48 67 Písčité, vápnité prachovce - opuky Střední až spodní turon (Kt1+Kt2) poloizolátor 

67 70 kaverna   

70 86 
Šedozelený jemnozrnný až střednězrnný 

pískovec, jílovitý pískovec 
Cenoman (Kc) zájmový kolektor A 

86 92 Vulkanit (znělec) Tercierní vulkanit izolátor 

 

Průzkumný hydrogeologický vrt 4611_3C je proveden jako úplná studna do cenomanského kolektoru 

AB. Hladina podzemní vody je piezometrická tlakové cenomanské zvodně. Dne 14.1. 2015 byla 

hloubka ustálené hladiny 45,7 m od odměrného bodu zhlaví vrtu, což odpovídá kótě hladiny 333,88 m 

n.m. 

Byla provedena standardní hydrodynamická zkouška v trvání 1+3+2 s vydatnosti 0,26 l/s. 

Vyhodnocení obou snížení pří čerpací zkoušce a stoupací zkoušky metodami neustáleného proudění 

přineslo průměrnou výslednou hodnotu průtočnosti kolektoru T = 1,63 x 10
-4

 m
2
/s. Při celkové 

mocnosti kolektoru 16 m byl stanoven průměrný koeficient filtrace k = 1,02 x 10
-5

 m/s. 

Pro zhodnocení kvality vody cenomanských zvodněných vrstev byly použity výsledky chemických 

analýz vzorků vod odebraných 20.10.2014, 17.03.2015 a 18.06.2015. Hodnoty celkové mineralizace 

se pohybují od 0,74 mg/l po 1,1 g/l. Podle skupin převažujících iontů se mění i typ vody (dle 20 

mval%) z CaMg-HCO3SO4 na NaCa-HCO3Cl. Toxické kovy ani mikroznečisťující organické látky ve 

vodě zjištěny nebyly. Jediná výjimka je zvýšená hodnota lithia 0,79 mg/l. Z hlediska posouzení kvality 

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

vody cenomanského kolektoru vysokou mineralizací, značným obsahem chloridů, zvýšeným 

množstvím železa. Pro náročnou technologii úpravy podzemní vody je voda cenomanského kolektoru 

A pro vodárenské využití nevhodná a řadí se do III. kategorie upravitelnosti. 

Podle zadání byla na tomto vrtu provedena karotáž před výstrojí a revizní karotáž po definitivní 

výstroji a hydrodynamické zkoušce. Další podrobnosti – viz kompletní dokumentace Rozman et al. 

(2015), která je uložena v archívu ČGS. 
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4. CHARAKTERISTIKA RAJONU 

4.1. GEOLOGICKÁ STAVBA A CHARAKTERISTIKA JEDNOTEK 

4.1.1. STRATIGRAFIE A LITOLOGIE 

V území rajonu jsou zastoupena obě základní strukturní patra Českého masívu – fundament a 

platformní pokryv. Fundament, tj. podloží české křídové pánve je v rajonu zastoupen krušnohorským 

krystalinikem s relikty ryolitů.  

Platformní pokryv tvoří sedimenty mělkomořské (epikontinentální), české křídové pánve. Svrchní 

křída je hydrogeologicky zdaleka nejvýznamnějším útvarem v rajonu a je popsána v samostatné 

kapitole. V rajonu se v nadloží křídy na rozsáhlých, avšak nesouvislých plochách zachoval 

Středohorský vulkanosedimentární komplex ve formě povrchových produktů vulkanismu 

s polohami sedimentů i jako mohutná subvulkanická tělesa. Komplex se formoval hlavně od konce 

eocénu do miocénu. Povrchové vulkanity mají převážně čedičové složení a dosahují spolu se 

sedimenty mocnosti až kolem 350 m (profily na obr. 4-16 a 4-17). Sedimenty se nacházejí hlavně při 

bázi a ve spodní části komplexu. Vyznačují se pestrým složením, jde hlavně o redeponované vulkanity 

často s příměsí staršího sedimentárního materiálu, obvykle popisované jako „tufity“, redeponované 

zvětraliny křídových sedimentů často s vulkanogenní příměsí, podřízeně i organogenní sedimenty.     

Běžné je střídání sedimentů s lávovými příkrovy a polohami proměnlivě zrnitých vulkanoklastik, často 

redeponovaných, mj. i gravitačními proudy. Jako tenčí vložky se sedimenty objevují i ve vyšších 

částech komplexu. Kromě povrchových produktů vulkanismu a sedimentace jsou v rajonu častá velká, 

dodnes zakrytá i částečně obnažená subvulkanická tělesa – hlavně trachyty a fonolity, z nichž 

nejmohutnější je těleso Milešovky (kóta 837), které k svému výstupu patrně využilo i zlomové 

struktury. U z. okraje rajonu a ale i uvnitř rajonu – hlavně v okolí Mukova a Červeného Újezdu, na 

svazích masívu Hradištán (kóta 752)  a kolem vrchu Ostrý (kóta 719) se zachovaly sedimenty 

náležející k severočeské terciérní pánvi. Jsou to především téměř nezpevněné pískovce až písky, 

v mocnostech v desítkách metrů.  Z kvartéru je třeba zmínit  místy mimořádně mocné (až kolem 10 m 

) deluviální, kamenité až balvanité svahové sedimenty, pokrývající svahy vulkanických těles a místně 

rozsáhlejší  pokryvy spraší a sprašových hlín.  

 

PODLOŽÍ ČESKÉ KŘÍDOVÉ PÁNVE (KRYSTALINIKUM) 

Rajon 4611 je situován na výrazné elevační struktuře podložního krystalinika – bílinské kře, mezi 

miocénní severočeskou pánví a středočeským permokarbonem kladensko-rakovnické (roudnické) 

pánve. Na severu je tato kra omezena subvertikálním bílinským zlomem a na jv. strmým 

středohorským zlomem, totožným s okrajovým zlomem permokarbonu roudnické pánve (Mlčoch ed. 

2001, Mlčoch, Konopásek 2010). 

Krystalinikum bílinské kry je tvořeno horninami krušnohorského krystalinika, místy vystupujícího 

v erozních oknech na povrch. Jedná se především o muskovit-biotitické ortoruly a v menší míře 

pararuly. Granulity spolu s tělesy peridotitů jsou známy jen z podloží křídy a další typy exotických 

hornin, jako charnokity byly dokumentovány jen jako xenolity v neogenních vulkanitech. Povrch 

bílinské kry se pohybuje generelně mezi 200 a 300 m n. m. (obr. 4-2). Ojediněle, v návaznosti zřejmě 

na inverzní pohyby u velemínského zlomu se v malé tektonické kře dostává povrch obnaženého 

krystalinika až do výšky 487 m n. m. (viz geologický řez na obr. 4-16).  
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Obrázek 4-1a Geologická mapa 
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Obrázek 4-1b Legenda ke geologické mapě 
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 Jihovýchodní hrana kry je lemována výskyty slabě metamorfovaných hornin spodního paleozoika, 

fylity a metabazity a je možné, že tyto horniny zčásti mohou být i uvnitř hranice rajonu. 

      

 

Obrázek 4-2 Reliéf křídového podloží v rajonu 4611  

 

V okolí Opárenského údolí a u jv. zlomovém svahu bílinské kry leží na krystaliniku relikty 

ryolitových ignimbritů, mocných jen v metrech či desítkách metrů,  s nimiž tvoří přímé podloží 

křídových sedimentů. 

Do jihozápadního rohu rajonu, v blízkosti zlomu u Chomutovky, který vymezuje z. okraj bílinské kry, 

zasahují nepatrně permokarbonské sedimenty kladensko-rakovnické pánve, zde dílčí žatecké deprese. 

Povrch podloží je pod sedimenty křídy pokryt nesouvisle až několik metrů mocnou vrstvou 

kaolinických zvětralin, často s červeným horizontem, dokládajícím zvětrávání  lateritického typu.  

Z  hydrogeologického vrtu 4611_3C Milešov byly získány úlomky specifických krystalinických 

hornin, patrně z xenolitů. Pocházejí z drtě v podloží korycanských pískovců cenomanu, z hloubky 92 

m. Ve vrtné drti převažovaly úlomky fonolitu, mezi nimiž byly i úlomky krystalinických hornin o 

velikosti 1–2 mm. V úlomcích byly mikroskopicky S. Vránou z ČGS identifikovány tyto dva typy 

hornin:  

Amfibolický metadiorit - metadolerit ? (obr. 4-3). Hornina obsahuje hojné klasty až porfyroklasty 

intermediárního plagioklasu, 0,5–1,5 mm, 60–70 obj. %, amfibol do 30 %.  

Magnetit-cummingtonitový kvarcit s akcesorickým albitem (obr. 4-4). Magnetit < 0,01–0,1 mm, tvoří 

ca. 5 % obsahu; amfibol cummingtonit, příp. Fe bohatější člen grunerit. Celkem odhad 10–15 

objemových %.  
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 Obrázek 4-3 Xenolit amfibolického metadioritu ve vrtu 4611_3C  

z hl. 92 m, PPL – polarizované světlo. 
 

 

Obrázek 4-4 Magnetit-cummingtonitový kvarcit (xenolit) 

 s akcesorickým albitem ve vrtu 4611_3C z hl. 92 m, PPL – polarizované světlo.  

 

ČESKÁ KŘÍDOVÁ PÁNEV (SVRCHNÍ KŘÍDA) 

 

Česká křídová pánev je v rajonu zastoupena všemi litostratigrafickými jednotkami Čecha et al. (1980) 

vyjma merboltického souvrství (obr. 4-5).  Z hlediská faciálního vývoje náleží rajon do oháreckého 

vývoje (Čech, Valečka 1994) v němž výrazně převažují vápnité pelity a vápence. Pískovce jsou 

vázány jen na nejstarší, percuko-korycanské souvrství a u z. okraje rajonu i na bělohorské souvrství. 

Rozšíření a litologický charakter nejstarších křídových sedimentů v rajonu 4611 významně ovlivnila 
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morfologie reliéfu, na nějž křídové sedimenty transgredovaly. Do rajonu zasahují na velké ploše 

elevace, na nichž chybí cenomanské, perucko-korycanské souvrství (bazální kolektor A). Elevační 

zóna byla definována Čechem, Valečkou (1991) a označena jako mostecko- teplická. Později, v práci 

Cajze, Valečky (2010) bylo rozšíření elevace dále upřesněno a byla prokázáno i její rozšíření směrem 

k VJV a tím i návaznost na elevaci v okolí Litoměřic. Cajz, Valečka (2010) proto název mostecko-

teplická ponechali jen pro elevaci generelně krušnohorského směru, SV-JZ. Z ní vybíhající elevaci, 

protaženou ve směru VJV nazvali opárenskou elevací (obr. 4-5). Mostecko-teplická elevace v tomto 

pojetí zasahuje do zsz. okraje rajonu. Tato elevace má svoji vrcholovou část, na níž transgredují až 

slínovce jizerského souvrství v těsné blízkosti rajonu (ve vrcholové části byl situován např. vrt SH-8 

Svinčice, vzdálený jen 0,9 km od jjz. okraje rajonu). Zato elevace opárenská má velký rozsah v sv. 

části rajonu, kde na ní transgredují až uloženiny bělohorského souvrství. Během prací na projektu byl 

rozsah této elevace upřesněn. V rajonu 4611 se její j. okraj vyznačuje velmi nepravidelným  průběhem 

s protáhlým výběžkem zasahujícím  až  do jz. okolí Sutomského vrchu (kóta 505, obr. 4-6). 

   

 

Obrázek 4-5. Schéma stratigrafie, litologie a rozmístění kolektorů v české křídové pánvi v rajonu 4611.  
Vysvětlivky: 1 – podloží české křídové pánve, 2 – pískovcová tělesa ve výplni říčních údolí, 3 – jílovce, 

vápnité jílovce, slínovce, 4 – mělkomořské pískovce, 5 – silicifikované, spikulitové slínovce až spongility (opuky), 
6 – písčité, biosparitické, mělkovodní vápence, 7 – slínovce až vápnité jílovce s polohami hemipelagických, 

jílovitých, biomikritických  vápenců, 8 – slínovce s polohami silicifikovaných jílovitých, mikritických vápenců, 9 – 
kondenzační horizont s glaukonitem a fosfáty na hiátové ploše, 10 – kolektory 

 

PERUCKO-KORYCANSKÉ SOUVRSTVÍ (CENOMAN) 

Nejstarší, perucko-korycanské souvrství (bazální kolektor A) je zastoupeno jak peruckými tak 

korycanskými vrstvami. Perucké vrstvy vyplňují především úzkou, protáhlou depresi (paleoúdolí) 
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směru JZ-SV, která začíná asi 2-3 km za s. okrajem rajonu, s. od Hradišťan (kóta 752). Deprese, 

nazvaná Uličným et al. (2009) jako blažimské paleoúdolí se přimyká k úpatí mostecko-teplické 

elevace (obr. 4-6). Východní okraj elevace má přímočarý průběh, který indikuje její zlomové 

ohraničení  a její strmý jv. svah nad paleoúdolím lze považovat za zlomový. Kolem Břvan, mezi 

Volavkou a Ranou (kóty 344 a 457) u jz. okraje rajonu se toto paleoúdolí spojuje s další depresí , 

probíhající podél  jz. okraje rajonu na SV od Rané. I tato deprese má zřejmě generelní směr  SV-JZ. 

Na JV od Srbska (kóta 560) byl zjištěny perucké vrstvy v úzké lineární výplni směru SSZ-JJV (obr. 4-

6), nazvané Uličným et al. (2009) jako třebívlické paleoúdolí. Perucké vrstvy mají heterolitický vývoj, 

sestávají hlavně z pískovců variabilní zrnitosti, jílovitých i křemenných, dále z tmavě šedých až 

černošedých  prachovitých  jílovců až prachovců, zčásti slídnatých a obvykle s častějšími zbytky flóry. 

Nejméně hojné jsou písčité slepence, vyskytující se hlavně ve spodní části vrstev. Tyto litotypy jsou 

zrnitostně uspořádány do jednotek (cyklů) zjemňujících do nadloží. Jednotky mají ve stropu většinou 

tmavé jílovce až prachovce. Počet těchto cyklických jednotek je v profilech kolísavý, od jedné do 

desíti. Mocnost poloh tmavých jílovců až prachovců se pohybuje od 1 dm do 3 m. Celkové mocnosti 

peruckých vrstev kolísají mezi 3 a 21 m.     

 

 

Obrázek 4-6. Paleogeografická mapka pro starší křídová souvrství v rajonu 4611.  

1 – hranice rajonu 4611, 2 – hranice litofacií, 3 – hranice rozsahu peruckých vrstev, 4 – ohraničení morfologických 

elevací fundamentu bez perucko-korycanského souvrství (u z. okraje rajonu mostecko-teplická elevace, 

v sv. části rajonu opárenská elevace), 5 – pískovcový vývoj perucko-korycanského a bělohorského 

souvrství  (areál kolektoru AB), 6 – karbonátový vývoj bělohorského souvrství, 7 –  vrty s peruckými 

vrstvami  
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Korycanské vrstvy mají podstatně větší rozšíření a vyskytují se všude mimo vyšší části zmíněných 

elevací. Jejich vývoj je monotónní, tvoří je pískovce, jemně až středně, méně i hrubě zrnité. Na bázi, i 

v případě transgrese přes perucké vrstvy se někdy vyskytují větší valounky až několik cm velké, 

tvořené křemenem, ojediněle i krystalinickými horninami (ruly, ryolity, granulit ?). V okolí opárenské 

elevace obsahují bazální korycanské pískovce běžně dobře zaoblené valouny ryolitů, pocházejí 

z abradovaného břehu elevace (obr. 4-7). Pískovce jsou křemenné (obr. 4-8) i jílovité, až jílovito-

prachovité. Běžnou akcesorií v pískovcích jsou zrna živců, muskovit, místy glaukonit a fragmenty 

zuhelnatělých částic rostlinné hmoty. Mocnost korycanských vrstev kolísá, především v závislosti na 

morfologii podloží. Mocnosti jsou relativně nízké, převážně se pohybují od několika metrů do 10 m, 

jen místně je mocnost vyšší než 10 m, s maximy mezi 20 až 25 m. 

 

 

Obrázek 4-7. Bazální poloha korycanských pískovců s hojnými, „plovoucími“ dobře opracovanými světlými 

valouny ryolitů. Výchoz u v. okraje Oparna. Foto: J. Valečka. 

 

BĚLOHORSKÉ SOUVRSTVÍ (SPODNÍ – STŘEDNÍ TURON 

Bělohorské souvrství se vyznačuje facielní proměnlivostí, především v okolí mostecko-teplické 

elevace. Tato elevace poskytovala písčitý detrit, který byl transportován příbřežními proudy podél 

jejího břehu. V zóně lemující elevaci, široké asi 2 až 4,5 km má souvrství pískovcový vývoj a tvoří 

s perucko-korycanským souvrstvím spojený kolektor AB. Pískovce jsou jemně až středně zrnité, 

křemenné i jílovito-prachovité, ve svrchní části mohou být i středně až hrubě zrnité a mohou 

obsahovat i příměs glaukonitu. Místy jsou slabě vápnité, u v. okraje zmíněné zóny obsahují i příměs 

jehlic spongií, jsou silicifikované a místy se v nich vyskytují konkrecionální polohy silicitů. Na bázi je 

obvykle vyvinuta 1 až 2 m mocná poloha tmavě šedého až černošedého, silně jílovito-prachovitého, 

jemnozrnného pískovce, která umožňuje odlišit pískovce bělohorského souvrství a korycanských 

vrstev. 
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Obrázek 4-8.  Odkryv křemenných, silně rozpukaných pískovců korycanského souvrství v opárenském údolí, 
v místě dálničního mostu na dálnici D-8.   

V horní části snímku je patrná šedá vrstva prachovito-písčitého slínovce na bázi bělohorského souvrství 
a nad ní ploše deskovitě odlučné „opuky“. Foto: J.Valečka 

 

Mocnost souvrství v pískovcovém vývoji se pohybuje mezi 15 a 28 m. U okraje mostecko-teplické 

elevace již bělohorské souvrství transgreduje na krystalinikum. V místech, kde byl u elevace nižší 

přínos písčité složky je vyvinuto ve facii písčitých biodetritických vápenců. Tyto vápence jsou známy 

u ssz. okraje rajonu, z  okolí Zaječího vrchu (kóta 452) kde tvoří i výchozy a jejich mocnost dosahuje 

10 až 11 m. Tento výskyt zasahuje za okraj rajonu až do Bíliny, odkud byly tyto vápence popsány již 

v 19. Století. Další výskyt vápenců transgredujících na krystalinikum, mocných 6,5 m,  ověřil vrt RPZ-

24 u  z. okraje rajonu. Plošný rozsah vápencového vývoje v rajonu je u obou výskytů malý, přibližně 

2-2,5 km
2
. Mikrofacielně se jedná o biosparitické vápence. Mezi bioklasty jsou ve velké míře 

přítomny schránky rudistů, odtud jejich tradiční název „rudistové vápence“. Další bioklasty tvoří 

hlavně jiné skupiny molusků a mechovky. Matrix má převážně formu sparitického kalcitu (obr. 4-9). 

Vápencový vývoj bělohorského souvrství je ojedinělý v celé české křídové pánvi. 
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Obrázek 4-9.  Biosparitický vápenec, skeletový výchoz poblíž Zaječího vrchu.  
Vpravo bioklast rudista, vlevo blíže neurčitelní mlži, nahoře mechovka. Mezi bioklasty světlý, hruběji zrnitý 

sparitický kalcit. Foto. J. Valečka 

 

Na východ od pásu písčitého vývoje, v celé zbývající a převažující části rajonu je bělohorské souvrství 

tvořeno facií velmi pevných, silicifikovaných, převážně prachovito-písčitých slínovců. Tyto horniny 

se vyznačují typickou žlutavou či šedožlutavou barvou a deskovitou odlučností (obr. 4-8). 

Petrograficky jde o prachovité až jemně písčité, vápnité, často zčásti dekalcifikované silicifikované 

slínovce s vysokým obsahem bioklastů, mezi nimiž převažují jehlice mořských hub (spikulitové 

slínovce). Obsah terrigenního křemene často klesá na pouhá 2-3% (obr. 4-10). Tento horninový typ je 

běžně označován jako „opuky“, makroskopicky mívá charakter prachovců až velmi jemnozrnných 

pískovců, neboť  bioklasty svou velikostí spadají do hrubě siltové až jemně písčité frakce. V nejvyšší 

části bělohorského profilu tyto opuky místy přecházejí do 2 až 3 m mocného slínitého, 

nestejnozrnného, glaukonitického pískovce, známého jako „řasák“. Na bázi profilu, v nadloží 

korycanských pískovců a pod opukami je většinou přítomna  1-2 m mocná poloha šedého až tmavě 

šedého prachovito-jílovitého jemnozrnného pískovce až prachovce, méně až písčitého slínovce (obr. 

4-8). Mocnost souvrství kolísá převážně v rozpětí 15 až 42,1 m. V areálu opárenské elevace, kde 

transgreduje na krystalinikum je lokálně mocnost ještě nižší – např. ve vrtu TP-1 v sedle mezi 

Milešovkou (kóta 837) a Kletečnou (kóta 706) je mocnost pouze 9,50 m A dále k S, ve vrtu SH-10 u s. 

hranice rajonu klesá mocnost na pouhý 1 m. V okolí Milešovky se zřejmě nachází vrcholová část 

opárenské elevace, kde místně nelze vyloučit úplnou absenci bělohorského souvrství. 
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Obrázek 4-10. Silicifikovaný spikulitový slínovec („opuka“) 
s příměsí klastického křemene v siltové až jemně písčité frakci (světlá zrna); v matrixu jsou hojné bioklasty, 

kalcitové, méně křemité, mezi nimiž převažují jehlice hub. Foto: P. Čáp 

 

JIZERSKÉ SOUVRSTVÍ (STŘEDNÍ-SVRCHNÍ TURON)  

Jizerské souvrství je tvořeno monotónním sledem šedých slínovců, jehož mocnost se pohybuje 

v rozmezí od 21,3 m do 58,2 m. Ve slínovcích kolísá obsah CaCO3 , často přesahuje 40 %. 

V některých polohách tento obsah překračuje 50%, s maximy kolem 60%. Tyto polohy, 

makroskopicky  světlejší a pevnější již klasifikujeme jako jílovité, biomikritické vápence. V biofázi 

(bioklastech) převažují foraminifery. Kontakty vápencových poloh vůči slínovcům jsou vesměs 

difúzní a pozvolné. Na bázi resp. ve spodní části souvrství byly u z. okraje rajonu zjištěny akumulace 

velkých kosterních fragmentů silicispongií (ve vrtu RPZ-24).  

 

TEPLICKÉ SOUVRSTVÍ (SVRCHNÍ TURON-SPODNÍ CONIAK) 

Teplické souvrství se v celém rajonu vyznačuje vývojem, který odpovídá vývoji v typové oblasti 

v Poohří. V celém souvrství se střídají polohy šedých až sytě šedých slínovců až vápnitých jílovců, se 

světle šedými,  jílovitými, biomikritickými vápenci. Z hlediska četnosti a mocnosti poloh slínovců až 

vápnitých jílovců a vápenců je možné teplické souvrství neformálně rozdělit na dvě části. Spodní část 

tvoří především vápence s podřízenými vložkami slínovců. U báze souvrství bývá souvislá, nebo 

ojedinělou vložkou slínovce rozdělená poloha jílovitého vápence, běžně označovaná jako „tělo“. Její 

mocnost dosahuje 6 až 10 m. Svrchní část souvrství se vyznačuje střídáním slínovců až vápnitých 

jílovců s vápenci, při celkové převaze slínovců a vápnitých jílovců (obr. 4-11). Mocnosti poloh 

vápenců ve svrchní části jsou nižší, kolísají mezi několika málo decimetry a 2 – 2,5 m. Kontakty 

vápencových poloh jsou jak ostré tak difúzní. V západní, okrajové části rajonu poloh vápenců ve 

svrchní části souvrství ubývá. Vápence jsou jílovité, biomikritické, mezi bioklasty převažují í většinou 

fragmentované vápnité schránky foraminifer. Obsahy CaCO3 ve vápencích dosahují až 77 %. Vápence 

mají hemipelagický charakter, obsah hrubší terigenní frakce (silt + jemný písek) je v nich mimořádně 

nízký (pod 1 až 0,1 %). Bázi teplického souvrství tvoří celopánevně  korelovatelný, kondenzační 

horizont s fosfátovými konkrecemi, fosfatizovanou faunou, koprolity a s příměsí glaukonitu. 

Intenzívně bioturbovaný horizont leží s ostrou bází na stropu jizerského souvrství. V rajonu se tento 
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horizont nachází velmi často na bázi „těla“, tj. na bázi vápenců. Jen místy je od „těla“ oddělen max. 1 

m mocnou polohou slínovců či vápnitých jílovců. Celková mocnost teplického souvrství většinou 

kolísá od 45 m do 60 m. Problémem je určení horní hranice a tím i mocnosti souvrství u z. okraje 

rajonu, kde již chybí nadložní rohatecké vrstvy v typickém vývoji  (viz dále). Nelze vyloučit, že zde 

jejich mocnost může být vyšší, snad až o desítky metrů. 

 

Obrázek 4-11. Odkryv ve slínovcích svrchní části teplického souvrství. Zářez pro stavbu dálnice D-8 u Chotiměře. 

Foto: J. Valečka 

 

ROHATECKÉ VRSTVY (CONIAK) 

Rohatecké vrstvy mají v převažující části rajonu typický vývoj, který umožňuje určit svrchní hranici 

teplického a spodní hranici březenského souvrství. V typickém vývoji jsou vrstvy tvořeny sledem 

vápnitých jílovců až slínovců s polohami tvrdých, velmi světlých až bělavých, silicifikovaných 

vápenců. Tyto tvrdé polohy, často s lasturnatým lomem, jsou známy jako „zvonivé opuky 

inoceramové“ (také kvůli častému výskytu schránek a prizmatických vrstev inoceramů). Jejich 

mocnost je několik dm, max. 1 m.Tyto polohy jsou významné  pro rozčlenění mocného souboru 

fádních vápnitých pelitů až vápenců jizerského až březenského souvrství, jak ve vrtech a v karotáži tak 

při terénním výzkumu (obr. 4-12). Rohatecké vrstvy mají v rajonu nevelkou mocnost, od několika m 

do 10-11 m. V západní části rajonu vrstvy typický vývoj vrstev vyznívá, např. ve vrtu  SH –5 Tvrdín 

byla zjištěna pouze jedna tenká silicifikovaná poloha vápence. Zhruba na z. od linie  Tvrdín – 

Libčeves již typický vývoj vrstev chybí a jejich ekvivalentem jsou obtížně vymezitelné vápnité jílovce 

až slínovce, místy silněji prachovité a s hojnějším glaukonitem. V tomto atypickém vývoji nelze bez 
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detailního paleontologického výzkumu přesněji stanovit hranice a vertikální rozsah rohateckých vrstev 

a tudíž ani horní hranici teplického a spodní hranici březenského souvrství. 

 

 

Obrázek 4-12. Skeletový výchoz silicifikovaných vápenců rohateckých vrstev. Pole u Vchynice, sv. okraj rajonu. 

Foto: J. Valečka. 

 

BŘEZENSKÉ SOUVRSTVÍ (CONIAK)       

Březenské souvrství je v rajonu zachováno v neúplném rozsahu, v  monotónní facii rozpadavých 

vápnitých jílovců až slínovců, zčásti s prachovou příměsí. Ojedinělé jsou pevnější polohy s vyšším 

obsahem CaCO3. 
 
Flyšoidní facie, vyskytující se v sousedních rajonech 4612 a 4730 ve svrchní části 

souvrství, nebyla zjištěna. Zachované mocnosti se pohybují v desítkách metrů až více než 100 m, 

s maximem přibližně 200 m v okolí Milešovky (geologický řez na obr. 4-16, 4-17).     

 

TERCIER 

Počátkem terciéru dochází k mírným poklesovým pohybům, které bývají považovány za počátek 

tvorby ohareckého riftu. Oživení tektoniky bylo provázeno mladým alkalickým vulkanismem, v jehož 

závěru se vytvářely miocenní hnědouhelné pánve. Koncem terciéru došlo k inverzi tektonických 

pohybů a výzdvihu celé oblasti. 

Paleogén - neogén 

K nejstarším paleogenním sedimentům - bazálním vrstvám - se řadí bělavé písčito-jílovité fluvio-

lakustrinní uloženiny, které vycházejí ve svazích j. od Lužice, či tmavé jíly s uhelnou substancí 

(Skršín). Na bazální vrstvy pak navazoval vznik vulkanického komplexu svými bazálními 

pyroklastiky, které se ukládaly převážně ve vodním prostředí, a mají proto místy polohy diatomitů 

(Trupelník) či sladkovodních vápenců (Kostomlaty). 

Mladé vulkanity jsou součástí alkalického vulkanismu ohareckého riftu. Územím probíhá ve směru 

ZJZ-VSV jeho jv. polovina, vymezená litoměřickým hlubinným zlomem na JV a centrálním 
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hlubinným zlomem na SZ, které mají zásadní význam pro chemismus vulkanitů. Zatímco litoměřický 

zlom vede k povrchu především bazické bezživcové bazalty typu leucititu, nefelinitu a sodalititu (mezi 

Břvany a Třebenicemi), je centrální zlom přívodní drahou trachytických láv typu sodalitického 

fonolitu a sodalitického trachytu (mezi Mostem, Bílinou a Milešovem). 

Stářím a geologickou pozicí patří převážná část mladého vulkanického komplexu do druhé (tj. hlavní) 

neovulkanické fáze Českého masívu, která probíhala od konce eocénu až do spodního miocénu. Za 

nejstarší lze považovat vulkanické tufy s polohami tufitů a s vložkami diatomitů na návrší Trupelník u 

Bíliny, které podle souboru paleontologických nálezů (diatom, makroflóry, ryb) jsou svrchnoeocenní 

až svrchno-oligocenní. Obdobného stáří mohou být i sladkovodní vápence u Kostomlat. 

Daleko menší část vulkanických erupcí patří do třetí (pliocenní) neovulkanické fáze. Jsou to výskyty 

pronikající sedimenty spodnomiocenní hnědouhelné pánve. Na území rajonu to jsou diatremy Ostrý 

(nefelinický bazanit) a Hradišťany (olivinický nefelinit) vsv. od červeného Újezdu, pronikající 

sedimenty mukovské pánve. Intruzívní brekcie, vyplňující diatremu Ostrého, uzavírá tepelně 

přeměněné útržky sedimentů pánve. K této fázi patří i drobné proniky mezi Ostrým a Hradišťany a na 

SV od Hradišťan a pravděpodobně i mocné efuze sodalitických trachytických hornin Velkého Obra s. 

od Hradišťan. Nejisté je též časové zařazení velkých diatrém se zachovanými usazeninami jejich 

maarových jezer, jako Písečný vrch a největší maar v Českém masívu tvořený vrcholy Bečovský vrch 

(dříve Verpánek) - Vinice - Dlouhý vrch u Bečova, které na základě zachování jejich maarových 

sedimentů nejspíše patří také do třetí fáze. 

Vulkanická činnost litoměřické zlomové zóny jv. od linie Bečov - Měrunice - Milešov je typická 

výskytem bazaltických sopouchů (diatrém) většinou vyplněných starší intruzívní subvulkanickou 

brekcií a mladším pronikem masívního bazaltu. Některé z brekcií jsou významné obsahem 

xenolitických těžkých minerálů - zvláště. pyropu - českého granátu (Linhorka u Starého a Granátový 

vrch u Mérunic), který se z nich i hornicky těžil. Neklamným důkazem, že většina diatrém s 

brekciovitou výplní jsou bývalé maary, je výskyt fosilizovaných dřev zapadlých do těchto sopek po 

explozi (např. Linhorka). Pásmo mezi litoměřickou zlomovou zónou a centrálním zlomem je 

charakteristické výskytem tufitů, tufů a povrchových výlevů bazaltických láv (hlavně olivinické 

leucitity, oiivinické nefelinity, různé typy bazanitů a olivinický bazalt). Linie centrálního riftového 

zlomuje charakteristická velkými diatremami sodalitického fonolitu mezi Mostem a Bílinou, z nichž 

Zlatník má starší, vnější fonolitovou intruzívní brekcii bohatou xenolity krystalinika. Mladší výplň 

diatrém tvoří masívní sodalitický fonolit. Velké masívy sodalitického trachytu jako Milešovka, 

Milešovský Kloc, Lipská hora a další jsou rovněž výplně velkých diatrém. Gigantické bloky 

krystalinika vyvlečené k povrchu fonolitovým a trachytovým magmatem jsou na Želenickém vrchu a 

na kótě 487 m n.m. s. od Milešova a jinde. Podobně jsou vyvlečeny i velké bloky bazálních sedimentů 

křídy, jako na Viničce z. od Března. 

Neogén 

V neogénu došlo v podkrušnohorské oblasti k výrazné subsidenci, vedoucí ke spodnomiocenní až 

svrchnomiocenní (eggenburg) sedimentaci v severočeské hnědouhelné pánvi. Vrstevní sled v pánvi se 

v jednotlivostech odlišuje od stratigrafického schématu stanoveného v centrální části pánve, neboť 

území je situováno j. od centra hlavní pánevní výplně, v oblasti členitého paleoreliéfu, ovlivněné navíc 

četnými zlomy. 

Sedimentační sled začíná v návaznosti na vyznívající vulkanismus spodní části mosteckého souvrství 

podložními vrstvami, k nimž náleží čočky sladkovodních vápenců u Korozluk a pravděpodobné i 

písčité sedimenty v j. a v. okolí Červeného Újezdu a v okolí Nečic. Ze střední části mosteckého 

souvrství, jíž počal vývoj vlastní hnědouhelné pánve, je zachováno pouze spodní mezislojové 
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souvrství, charakteristické střídáním písků a jílů. Na ně navazuje střední část mosteckého souvrství, tj. 

hlavní uhelná sloj, zachovaná v reliktech. Sedimentace organické hmoty byla ovlivňována blízkostí 

břehu pánve, a proto obsahuje četné proplástky klastik. O jejím původním rozsahu, ponejvíce ve formě 

malých separátních pánviček, svědčí roztroušené relikty vypálených jílů. Sloj byla dříve těžena, takže 

dnes je zachována jen v bezvýznamných výskytech. 

Svrchní část mosteckého souvrství (svrchní písčito-jílovité vrstvy) je tvořena střídajícími se mocnými 

polohami prachovitých až písčitých jílů s jílovitými písky. Klastické proplástky sloje a svrchní písčito-

jílovité vrstvy byly místy vypáleny požárem uhelné sloje. Relikty vypálených jílů jsou zachovány na 

více lokalitách na Z. 

Do neogénu se rovněž řadí zbytky fluviálních sedimentů, zachované vesměs jen ve formě valounů 

roztroušených místy po povrchu. Pouze uloženiny nejmladšího pliocénu se zachovaly v dostatečné 

mocnosti, a proto si podržely svůj původní charakter říčních teras. Všechny relikty pliocenního stáří 

jsou koncentrovány v sz. části území. 

 

KVARTÉR 

Spodní pleistocén 

Do spodního pleistocénu jsou řazeny fluviální štěrkopísky Ohře a uloženiny proluviální. Fluviální 

štěrkopísky sledují tok Srpiny a Bíliny a vyznačují tak směr paleo-Ohře, která až do období středního 

pleistocénu zde měla své koryto. Proluviální pískoštěrky, ve srovnání se štěrkopísky Ohře, jsou méně 

opracované a mají větší podíl vulkanických hornin. Zachovány jsou na Janském kopci z. od Skršína a 

při s. okraji rajonu. 

Střední pleistocén 

štěrkopísky středního pleistocénu jsou opět roztroušeny v malých zbytcích na úbočích údolí Srpiny a 

Bíliny a sledují tak rovněž původní Ohři. Relikty se nacházejí těsné nad nivou dnešní Bíliny, neboť po 

jejich uložení Ohře toto koryto opustila a samotná Bílina již neměla dostatek energie k další 

hloubkové erozi, štěrkopísky tohoto stáří jsou ve větším rozsahu zachovány v údolí současné Ohře. 

Proluviální pískoštěrky tvoří poměrně rozsáhlé pokryvy v jv. části rajonu. Některé z akumulací mají 

těžitelné obsahy pyropu, např. v okolí Podsedic. V západním a sv. okolí Koštic jsou zachovány již jen 

ve formě reziduálních štěrků s výraznou příměsí ohareckého materiálu, část původně rozsáhlých 

proudů byla později překryta sprašemi. Středně pleistocenního stáří jsou rovněž spodní části eolických 

pokryvů na úpatí Bořené a deluvio-eolických uloženin u Braňan. 

Svrchní pleistocén 

Spraše tvoří rozsáhlé pokryvy zejména na jv. úbočích českého středohoří v mocnosti až 25 m. Plynule 

přecházejí do uloženin deluvio-eolických s kolísajícím podílem větších klastů - většinou úlomků 

vulkanických hornin o průměru až 20 cm. Tento typ uloženin lemuje zpravidla všechny výraznější 

elevace neovulkanitů. Naváté písky se zachovaly z. od Lužice, kde dosahují mocnosti až 14 m, a z. od 

Volevčic. 

Holocén - pleistocén 

Deluviální uloženiny pokrývají rozsáhlé plochy v širším okolí vulkanitů v úzké návaznosti na 

sedimenty deluvio-eolické. Deluviální sedimenty jsou vyvinuty ve výrazné závislosti na morfologii 

neo-vulkanických diatrem. Nejvýše na svahu, pod skalními výchozy neovulkanitů, bývají uloženy 

blokové štěrky (kamenná moře), které po svahu dolů plynule přecházejí do uloženin hlinito-
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kamenitých. V nižších částech svahů se nacházejí sedimenty písčito-hlinité. Hlinito-kamenité 

uloženiny vznikly rovněž redepozicí fluviálních a proluviálních sedimentů. 

Výrazným prvkem jsou četné sesuvy vyvinuté na úbočích vulkanických elevací, dosahující místy 

značného plošného rozsahu. Jsou obvykle tvořeny hlinito-písčitými sedimenty s příměsí úlomků 

křídových a neovulkanických hornin. Všechny sesuvy jsou konsolidované, recentní pohyby jsou 

evidentní na silnici j. od Lužice. 

Holocén 

K nejmladším uloženinám náležejí deluvio-fluviální, převážné písčito-hlinité sedimenty splachových 

depresí a fluviální písčito-hlinité až štérkovité uloženiny niv. 

Výrazným prvkem jsou vnější výsypky hnědouhelných lomů v širším okolí Mostu a Bíliny. 

 

4.1.2. STRUKTURNÍ STAVBA 

Téměř celý rajon je situován na významné struktuře krystalinika, bílinské kře (viz výše a obr. 4-13). 

Tato elevační struktura se ve velké míře, bytˇ s některými modifikacemi, projevila i v průběhu 

saxonské ektogeneze, při deformaci křídového pokryvu, terciérních sedimentů a vulkanitů. Rajon tak 

představuje rozsáhlou kru, v tektonicky vyšší poloze jak proti zakleslému areálu Poohří tak proti ještě 

hlouběji zakleslé severočeské pánvi mezi s. okraji Českého Středohoří a Krušnými horami, ohraničené 

krušnohorským zlomem a systémem zlomů, z nichž za hlavní bývá považován zlom bílinský. Třeba 

dodat, že v riftové koncepci mladé stavby Českého masívu se celý rajon nachází uvnitř oháreckého  

riftu (z posledních prací např. Kopecký 2010). Tektonická stavba byla nejnověji studována na základě 

mapování Valečky et al. (2008) a shrnuta Cajzem, Valečkou (2010). V rámci úkolu byla konstruována 

mapa povrchu kolektoru A (obr. 4-13). Malý a nerovnoměrně rozmístěný počet vrtů a absence 

kolektoru ve velké části rajonu ovlivňují menší vypovídací hodnotu této mapy. Přesto zobrazuje 

základní strukturní pozici křídového pokryvu. Na V od želkovického zlomu, příčně protínajícího  

rajon ve směru SSZ-JJV od Želkovic podél Suchého potoka (viz geologický řez 4-17), leží křídový 

pokryv subhorizontálně, s patrnými poklesy u jv. okraje rajonu. Na Z od želkovického zlomu je patrné 

rovněž subhorizontální uložení křídy a její postupné zaklesávání  u  sz. okraje rajonu, především 

k VSV, směrem k Obrnicím. Strukturní stavba rajonu byla proto precizována při konstrukci 

geologických řezů, jak D. Uličným z Geofyzikálního ústavu ČAV (obr.  4-17, řez je mírně upravený J. 

Valečkou), tak J. Valečkou (řez obr. 4-16), kterým byly vzaty v potaz výsledky terénního výzkumu 

Valečky et al. (2003 a 2008), jakož i interpretace tektoniky Cajzem, Valečkou (2010) a také výsledky 

vrtu 4611_3 C Milešov. 

Základním prvkem ve stavbě rajonu je hrást´ovitá struktura, jejíž vrcholovou kru (kry) nazvali Cajz, 

Valečka (2010) jako opárensko-břvanská hrástˇ. Takto definovaná opárensko-břvanská hrásť je  široká 

0,5 až ca 2 km a prochází celým rajonem, ve variabilním směru a ve variabilní pozici vůči okrajům 

bílinské kry v podloží (obr. 4-14). V hrásti vycházejí na povrch především „opuky“ bělohorského 

souvrství.  Celá hrást´je segmentována příčnými i kosými zlomy do dílčích ker. Co do směru můžeme 

v hrásti vymezit tři úseky. Sv. úsek probíhá mezi Oparenským údolím a Velemínem, je situován u s. 

okraje rajonu a má směr VSV-ZJZ až SV-JZ. Ve středním  úseku  mezi Velemínem a Podsedicemi (z. 

od Třebenic) se hrástˇ stáčí do směru SSV-JJZ. V tomto úseku má hrástˇ nejkomplikovanější stavbu, 

doprovází ji množství zlomů variabilní orientace, členících hrástˇ do množství drobných ker (obr. 4-

15) se zřejmou horizontální složkou pohybu.  Přes tento úsek vedený geologický profil v obr. 4-16 

ukazuje, že zde má celý rajon stavbu blížící se stupňovité hrásti.  Jz. úsek, mezi Podsedicemi a Břvany 
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se vrací do směru ZJZ-VSV a probíhá při j. okraji rajonu. U sv. a středního úseku hrástě je zřetelná 

vazba na morfologii křídového podloží, na členitou opárenskou elevaci (obr. 4-6). Tato elevace je 

dobře patrna i na mapce výškového průběhu krystalinika (obr. 4-2). V některých, tektonicky vyšších 

krách hrástě je tak odkryto podložní krystalinikum – v největším rozsahu u Vlastislavi – na nějž 

transgreduje až bělohorské souvrství. Jihozápadní úsek již nesleduje podložní mostecko-teplickou 

elevaci a nekopíruje tak strukturně-morfologickou stavbu fundamentu. V hrásti jsou zde proto 

zastoupeny i sedimenty perucko-korycanského souvrství zahrnující i perucké vrstvy. Na J od 

opárensko-břvanské hrástě probíhá systém zlomů, směru VSV-ZJZ, na svazích Košťálu (kóta 481) a 

Lovoše (kóta 570) až směru SV-JZ. U zlomů generelně platí, že zaklesávají j. kry, které tak vytvářejí 

směrem  k nejvíce zakleslým krám v Poohří (tj. k ose „dílčího tektonického příkopu Poohří“ resp. 

„dílčího oharského prolomu“ v pojetí  Váněho (1999) syntetický pokles. V poklesovém systému 

dochází i ke štěpení resp. spojení zlomů. Tento systém zlomů je různě nazýván a interpretován. Kromě 

různého názvosloví, kdy pro určité zlomy je užíván název „litoměřický zlom“ či „středohorský zlom“, 

panuje nejednota v tom, který zlom je hlavní resp. který je průmětem hlubinného zlomu v podloží 

křídového pokryvu a který v podloží odděluje základní jednotky Českého masívu.  Někteří autoři 

situaci zjednodušují v tom, že celý tento zlomový systém označují jako „litoměřický“ či 

„středohorský“ zlom.  Starší názory na problematiku zlomového systému shrnuje Malkovský (1977).  

Štovíčková (1973) a Kopecký (1978) považovali litoměřický zlom v křídovém pokryvu za 

epitektonický projev významného hlubinného rozhraní v křídovém podloží. Někdy tyto názvy platí 

pro jeden zlom, např. u Malkovského (1979) u něhož je středohorský zlom povrchový projev 

hlubinného litoměřického zlomu, který (pod platformním pokryvem) odděluje saxothuringikum od 

bohemika.  Později např. Pešek (1996) předpokládá v s. části kladensko-rakovnické pánve zlomy, 

které jsou „povrchovým projevem hlubinného litoměřického zlomu“. Poslední práce Váněho (1999) 

uvádí, že středohorský (litoměřický) zlom je např. v okolí Mnichova Týnce doprovázen paralelními 

podélnými zlomy. Některým z nich dává místní názvy, přičemž zlom nejsevernější označuje jako 

litoměřický a nepřisuzuje mu význam ve stavbě podloží. Litoměřický zlom v tomto Váňově pojetí 

koresponduje s j. okrajem  opárensko-břvanské hrásti mezi Břvany a Podsedicemi, dále k V pokračuje 

jižně od této hrástě přes Košťál na j. svahy Lovoše. Po Váněm označuje Cháb (2008) zlomový systém 

jako zlomy „oherského riftu včetně litoměřického zlomového pásma“ na hranici mezi sasko-

durynským pásmem a bohemikem.  

 



Rebilance zásob podzemních vod                                                         ID EIS 10051606-SFŽP 

38 

 

 

           Obrázek 4-13. Strop kolektoru A v rajonu 4611. 
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Obrázek 4-14. Průběh opárensko-břvanské elevace (OBH) v rajonu 4611.  

Převzato z Cajze, Valečky (2010) 

 

V této nejasné situaci používáme označení litoměřický zlom pro strukturu, která prochází křídovým 

pokryvem a navazuje na zlom v jeho podloží, kde odděluje odlišné jednotky, tj. permokarbon od 

krystalinika resp. různé jednotky krystalinika (viz geologický řez obr. 4-16). Tento zlom se vyznačuje 

i největším relativním poklesem j. kry a to zhruba o 160 m.  

Na S od opárensko-břvanské hrástě je systém k S zaklesávajích ker zřetelný pouze mezi v. okrajem 

rajonu a Kostomlaty. Zde byly již Cajzem, Valečkou (2010) identifikovány dvě zlomové struktury 

nazvané velemínský zlom a zlom Kletečné, který na řezu v obr. 4-16 označujeme jako bílinský. 

Během prací na projektu byl identifikován i další zlom, který v souladu s D. Uličným z Gefyzikálního 

ústavu AVČR nazýváme milešovský. Jde o zlom přiléhající k jižnímu okraji subvulkanického tělesa 

Milešovky (obr. 4-16 a 4-17), které mohlo tento zlom i využít k svému výstupu.  Severní kry podél 

těchto zlomů zaklesávají o 130 až 230 m. Komplikovanou strukturou je zlom velemínský. K němu 

přiléhají malé, vysoko zdvižené  kry s výchozy bělohorských opuk uvnitř březenských slínovců a 

v Milešově dokonce kra o výchozové ploše 0,6 x 0,5 km, vytvářející vrch Šibeník (kóta 487) 

s výchozy krystalinika. Krystalinická kra Šibeníku představuje nejvyšší tektonickou kru v celém 

rajonu. I když tyto kry mohou být vysvětlovány jako kry vynesené mohutným tělesem Milešovky do 

vyšších poloh, domníváme se, že jde o kry tektonické, které se zformovaly při opakovaných, 

inverzních pohybech na velemínském zlomu, k němuž těsně přiléhají (nevyskytují se volně uvnitř 

březenského souvrství či vulkanitů obklopujících těleso Milešovky).   
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Komplikovanější zlomová tektonika postihuje rajon na Z od příčného želkovického zlomu, protínající 

rajon ve směru SSZ-JJV od Třebívlic k Bílině, s poklesem z. kry o 50 až 100 m. Systém zlomů mezi 

želkovickým zlomem a z. okrajem rajonu  je směrný se zdejším průběhem opárensko-břvanské hrásti, 

nebo k ní příčný až kosý. Zlomy většinou mají zakleslé kry po jejich z. či s. straně, lokálně ohraničují i 

oboustranně zakleslé kry až drobné, jednoduché  příkopy. Směrem od želkovického zlomu k sz. cípu 

rajonu tak kry zaklesnou  asi o 150 až 170 m. 

 

 

Obrázek 4-15. Detail zlomové stavby opárensko-břvanské hrástě v okolí Vlastislavi.  

Převzato z Cajze, Valečky (2010). Vysvětlivky: tmavě šedá - výchozy rul krušnohorského krystalinika, místy 

s pokryvem ryolitu, světle šedá – spikulitové slínovce a spongolity (opuky) bělohorského souvrství, bíle – vápnité 

pelity a vápence jizerského až březenského souvrství 
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 Obrázek 4-16 Geologický řez SSZ-JJV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 4-17 Geologický řez Z-V 
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4.2. HYDROLOGIE (SRÁŽKO – ODTOKOVÝ VZTAH) 

Pro stanovení srážko-odtokových vztahů HGR 4611 byla použita data poskytnutá ČHMÚ. Základní 

data o srážkoměrných stanicích a jejich měření jsou uvedena v tabulce 4-1. V rajonu se nachází tři 

srážkoměrné stanice, jejich pozice je uvedena na obrázku 4-18. 

 

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

Číslo Lokalita 
Doba měření 

(hodnocení) 

Max.   

(datum/rok) 

Min.  

(rok) 

Průměr 

 
Poznámka 

U1MERU01 Měrunice 1.1.1971-31.12.2010 79,1  (22.7.2010)  1,55 denní úhrny 

U1MERU01 Měrunice 1.1.1971-31.12.2010 908,9         (1981) 232,9   (1972) 554,15 roční úhrny 

U1MILS01 Milešov 1.1.1971-31.12.2010 76,0   (12.8.2002)  1,62 denní úhrny 

U1MILS01 Milešov 1.1.1971-31.12.2010 893,1        (2010) 399,2   (2003) 570,7 roční úhrny 

U1MILE01 Milešovka 1.1.1971-31.12.2010 71,0   (19.7.1981)  1,51 denní úhrny 

U1MILE01 Milešovka 1.1.1971-31.12.2010 913,1        (2010) 330,0   (2003) 552,375 roční úhrny 

 

Obrázek 4-18 Pozice srážkoměrných stanic Srážky
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Obrázek 4-19 Průměrné roční srážkové úhrny v HGR 4611 
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Hydrologicky náleží rajon do povodí Labe, dolní Ohře. Hlavní erozní bází území je Labe  Z 

levostranných přítoků Labe jsou významnější jen Modla a Milešovský potok. Severní část spadá do 

povodí Bíliny. Jejím hlavním přítokem je pravobřežní Srpina. Jižní část zájmového území odvodňují 

přítoky Ohře – nejvýznamnější je Hrádecký potok. Plocha HGR 4611 je drénována pouze vedlejšími 

toky. Na žádném z těchto vedlejších toků není měřící stanice průtoků ve vlastnictví ČHMÚ, VÚV 

TGM, v.v.i a dalších účelových sítích. Přehled říční sítě rajonu podává obrázek 4-20. 

 

 

Obrázek 4-20 Říční síť a pozice průtokoměrných stanic 

 

Tabulka 4-2 Vrty a prameny s režimním pozorováním hladin nebo vydatností   

ID vrtu Klíč GDO Název Lokalita Sledován od roku Sledovaný parametr Kolektor provozovatel 

VP1881 692673 2M196 Prackovice 2007 H,J Q ČHMÚ 

*Poznámka H hladiny, J jakost 

 

V rámci rajonu byla zkoumaná korelace dlouhodobých časových záznamů kolísání hladiny 

podzemních vod versus separovaný základní odtok. Rajon je pramenní oblastí menších toků, které 

odvodňují přípovrchovou zónu a částečně kolektor A. Průtoky nejsou k dispozici, ani sledováni 

hladiny v kolektoru A. 
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PROMĚNLIVOST SRÁŽEK NA PLOŠE HGR 4611 

 

 

Obrázek 4-21 Výškopis [m n. m.].         Obrázek 4-22  Průměrné roční srážkové úhrny (1981-2010) [mm/rok]. 

 

V tabulkách 4-3 a 4-4 jsou uvedeny průměry srážek a teploty vzduchu za období 1981-2010, 

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

rozdílů hodnot). Lze konstatovat, že průměrná teplota vzduchu v HGR 4611 roste - byl indikován 

statisticky významný trend s gradientem 0.03 °C za rok; zatímco u srážek z hlediska statistického 

hodnocení nebyl mezi obdobími 1981-2010 a 2001-2010 zjištěn významný trend 

 

Tabulka 4-3 Vývoj srážkových úhrnů. 

období 
1961-1980 1981-2010 2001-2010 

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

HGR 516.09 543.31 1.05 583.26 1.07 

 

Tabulka 4-4 Vývoj teploty vzduchu 

období 
1961-1980 1981-2010 2001-2010 

[°C] [°C] dif.[°C] [°C] dif.[°C] 

HGR 7.46 8.31 0.85 8.58 0.27 

 

 

HYDROLOGICKÁ MĚŘENÍ VYBRANÝCH PROFILŮ NA POVRCHOVÝCH TOCÍCH 

(PPP) 

Morfologie říční sítě znemožnila nalezení vhodného profil na toku, který by reprezentoval přijatelně 

velkou část rajonu, proto v rámci projektu nebyla na území HGR 4611 zřízena žádná doplňující 

pozorování. 

  

 

MĚŘENÍ HLADIN PODZEMNÍCH VOD VE VRTECH REBILANCE  

Pro zajištění režimního měření se hydrogeologické vrty vybavily automatickou technikou na měření 

kolísání hladiny podzemní vody a její teploty v kolektoru A (viz Rozman et al. 2015). V souladu 

s praxí ČHMÚ jsou nastaveny také intervaly sledování monitorovaných parametrů na 1 hodinu. 

Výsledky režimního měření na vrtu dokumentuje následující obrázek. Naměřená data jsou uložena v 

ČGS. 
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Obrázek 4-23 Graf režimního měření hladiny podzemní vody ve vrtu 4611_3C 

 

4.3.  HYDROGEOLOGIE  

VYMEZENÍ KOLEKTORŮ A IZOLÁTORŮ 

Bázi sedimentačního prostoru tvoří krystalické horniny typu rul. Postsedimentární tektonické pochody 

postihly celý prostor rajonu včetně podložních hornin a rozlámaly je na řadu ker s výškou skoku od 

několika málo metrů do 60 m. Sklon podloží je patrný od elevace u  Mukova  s vrcholem 300 m n.m. k 

jihozápadu na úroveň 70 m n.m. k severovýchodu na úroveň 60 m pod úroveň moře. Následná 

transgrese marinních sedimentů v cenomanu postihla celý region. Jedná se o sedimenty psamitické s 

občasnými vložkami prachovito jílovitých materiálů. Artéským stropem jsou pelitické sedimenty 

bělohorského souvrství statigrafie spodního turonu. Následným sedimentačním cyklem jsou opět 

pelitické, většinou vápnité sedimenty.  

 

Tabulka 4-5 Hydrogeologická funkce litostratigrafických celků v zájmovém území 

geologie hydrogeologická funkce velikost transmisivity 

 antropogenní sedimenty* izolátor nepatrná 

Kvartér svahové sedimenty nevýznamný kolektor velmi nízká až nízká 

 náplavy Labe aj. významný kolektor střední až velmi vysoká 

Terciér vulkanity, tufy, jíly písky nevýznamný kolektor až izolátor v průměru nízká 

K Kbz    

Ř Kt, Kr izolátor  velmi nízká až střední 

Í Kj    

D Kb    

A  kolektor AB   střední až vysoká 

 Kk (Kpk)    

permokarbonské sedimenty a ryolit střídání kolektorů a izolátorů,  

podložní izolátor 

střední až vysoká; 

velmi nízká až nízká 

krystalinikum podložní izolátor, na výchozech 

nevýznamný puklinový kolektor 

velmi nízká až nízká 

velikost transmisivity...ve smyslu Krásného (1986); *…Radovesická výsypka; Kbz...březenské s.; Kr…rohatecké vrstvy, 

Kt...teplické s.; Kj...jizerské s.; Kb...bělohorské s.; Kk...korycanské vrstvy; Kpk..perucko-korycanské souvrství. 

 

V Oparenském údolí, v údolí Labe mezi Litochovicemi a Malými Žernoseky a v malém tektonickém 

okně u Milešova jsou odkryty krystalinické horniny náležející krušnohorskému krystaliniku i pestré 

skupině slabě metamorfovaných hornin svrchního proterozoika i paleozoika (fylity, svory, amfibolity, 
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zelené břidlice, ortoruly, pararuly, karbonský ryolit). Krystalinikum představuje puklinový kolektor, 

v připovrchové zóně rozvolnění má puklinovou i průlinovou propustnost. V zájmovém území je 

krystalinikum hydrogeologicky málo významné a z minima údajů se jeví jeho transmisivita nízká. 

Sedimenty permokarbonu tvoří podložní izolátor bazálnímu křídovému kolektoru v j. části 

zájmového území, nemá vodohospodářský význam. Oproti tomu permokarbonské sedimenty a ryolity 

u Lovosic spolu s nadložním Kpk mají střední až vysokou transmisivitu 1,2.10
-3

 m
2
/s. 

 

KOLEKTOR A (AB) 

Nejvýznačnějším kolektorem v HGR 4611 je z hlediska hydrogeologického i vodárenského bazální 

křídový kolektor (neboli kolektor A, resp. AB). Bazální křídový kolektor zahrnuje perucko-

korycanské souvrství (cenoman – Kpk - převážně pískovce) a bělohorské souvrství (spodní turon – Kb 

- prachovce, slínovce, pískovce, spongilitické pískovce, vápence) - popřípadě pouze jeho spodní část.  

Podloží kolektoru AB tvoří horniny krušnohorského krystalinika.  

Nadložím kolektoru AB jsou pelitické sedimenty svrchní části bělohorského souvrství a jízerského 

souvrství, ani tektonické jevy drcením plastického materiálu neomezily jeho izolační schopnosti. 

Mocnosti kolektoru AB se pohybují v relaci s mocnosti v celém komplexu rajonů severočeské křídové 

pánve, to je mezi 20 až 50 m. Na několika místech, jako například u Velemína, byla denudací krycích 

izolátorových hornin i vlastního kolektoru mocnost redukována na 0. 

V jz. části území rajonu 4611 (přibližně od linie Břvany – Raná - Židovice) a na v. okraji (Prackovice) 

je vyvinut izolátor na bázi bělohorského souvrství (izolátor B/A) zasahující sem od rajonu 4540; 

kolektor bělohorského souvrství (kolektor B) má přibližně stejné hodnoty hydraulických parametrů 

jako perucko-korycanské souvrství (kolektor A). Pro zjednodušení a pro nejistotu v rozlišení Kpk a Kb 

v hydrogelogických vrtech je obvykle hodnocen souhrnně kolektor Kpk + Kb (kolektor AB). 

Vodohospodářskou využitelnost území naznačuje transmisivita neboli průtočnost (v tabulkách 

vyjádřená indexem transmisivity Y), která vyjadřuje schopnost prostředí propouštět podzemní vodu 

Průměrná hodnota transmisivity bazálního křídového kolektoru dle archivních materiálů je střední:  T 

3,2.10
-4

 m
2
/s. Oblastmi vysoké až velmi vysoké transmisivity jsou: Břvany, Velemín, Vlastislav a na 

hranici vysoké transmisivity jsou Třebívlice (Burda – Kačura in Müller et al. 1997). Zhodnocení 

hydraulických parametrů v rámci projektu je uvedeno v kap. 5 Koncepční model. 

Hladina podzemní vody je ovlivněna soustavou zlomů směru severozápad – jihovýchod mezi obcemi 

Razice a Třebívlice. Tato soustava zlomů má výrazný bariérový efekt a rozděluje rajon na dvě 

hydrogeologicky rozdílné plochy. V jihozápadní části rajonu se hladina podzemní vody kolektoru AB 

pohybuje v úrovni cca 220 až 230 m. n. m. V severovýchodní části v úrovni 290 až 310 m n.m.   

Dominujícím prostorem infiltrace kolektoru AB je v centrální až východní části rajonu, kde dochází 

k infiltraci srážek. S tohoto prostoru proudí podzemní voda přes zlomové pásmo do jihozápadní části a 

k místním erozivním bázím okolních potoků Modla, Žejdlík, Milešovský potok a Mukovský potok se 

soustavou přítoků. Hlavní erozivní bázi je Lužický potok na západě území. Menší část podzemní vody 

se odvodňuje do hornin kolektoru AB v jihozápadní části území a dále do erozivní báze Hradeckého 

potoka. 

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, 
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et al. 1987). Jejich průběh oficiálně odpovídá stavu před 30 lety, 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 jeho 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 české křídové pánve (Herčík a kol. 1987). 

 

Obrázek 4-24. Schematická mapa hydroizohyps kolektoru A_AB  

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

 

Infiltrační plochy křídových kolektorů v zájmovém území jsou relativně malé, srážkové úhrny jsou 

nízké, což způsobuje nízký specifický odtok podzemních vod. Specifický odtok podzemní vody se 

pohybuje kolem 0,5 l/s/km
2
 (Krásný et al. 1981). 

 

NADLOŽNÍ JEDNOTKY 

Jizerské, příp. část bělohorského až březenské souvrství vystupuje v roli regionálního izolátoru 

(jílovce, slínovce, jílovité vápence), který tvoří artéský strop bazálnímu křídovému kolektoru. Jizerské 

souvrství je někdy nepřesně označováno jako kolektor C, teplické až březenské souvrství jako kolektor 

D; jako kolektor funguje v připovrchové zóně rozvolnění hornin. Transmisivity jsou obvykle nízké. 
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Povrch Českého středohoří tvoří neogenní vulkanity zastoupené bazaltoidními příkrovy a jejich tufy 

popř. tufity a svrchnokřídové slínovce jizerského, teplického a březenského souvrství. Obě jednotky 

jsou obvykle překryty hrubozrnnými svahovými sedimenty.  

Pro neovulkanity je typická puklinová porozita. Maximální rozpukání je v připovrchové zóně 

rozpojení puklin. Otevřené a méně často zajílované pukliny s živější cirkulací podzemní vody se v 

omezené míře vyskytují v neovulkanitech, a to častěji v tělesech sopouchů než v příkrovech. 

Transmisivita neovulkanitů, jak sopouchů, příkrovů i pyroklastik v Českém středohoří překvapuje 

relativní shodou hydraulických parametrů, je v průměru nízká. Ze sporadických údajů o hydraulických 

vlastnostech vyplývá jejich značná nehomogenita, nelze proto zaručit ani minimální vydatnost. Tam, 

kde geomorfologické a hydrologické poměry jsou příznivé, mohou některé lokality poskytovat 

rozptýlené a nepříliš velké zdroje podzemní vody pro soukromá hospodářství (Hazdrová 1996).  

Tercierní sedimenty v Českém středohoří mají omezený význam, vzhledem k omezenému rozsahu, 

mocnosti a pozice převážně nad erozní bází (viz geologická mapa obrázek 4-1). Částečně využívány 

jsou zachycené prameny a vrty u Červeného Újezda (převážně písky mosteckého souvrství). 

Značná část území Českého středohoří je pokryta různými kvartérními sedimenty, jejichž hydraulické 

parametry vyjadřuje nízký až velmi nízký koeficient transmisivity T řádu 10
-6

 až 10
-5

 m
2
/s. Vytvářejí 

slabě propustné průlinové prostředí související s podpovrchově rozpojeným puklinovým prostředím 

podložních starších hornin. Poměrně mocné sutě na svazích pokrývají rozsáhlé plochy v zájmovém 

území. V sutích je obvykle vyvinuta nejmělčí připovrchová zvodeň (nebo kolektor) podzemní vody. 

Sutě představují jak infiltrační území hlouběji uložených kolektorů, tak prostor odvodnění zvodní ve 

vulkanitech a křídě. V sutích je situováno značné množství mělkých jímacích zařízení – pramenní 

jímky (obvykle se zářezy) a mělké studny. 

Kvartérní fluviální štěrky vytvářejí nejmocnější akumulace v údolní nivě Labe. Průměrná hodnota 

transmisivity mezi Malými Žernoseky a ústím Ohře je vysoká až velmi vysoká. Hydraulické 

parametry ve štěrcích (většinou jílovitých) přítoků Ohře a Bíliny jsou až o dva řády méně příznivé. 

Výjimkou jsou štěrky (mocné zhruba 10 m) při soutoku Korozluckého potoka se Srpinou, kde byla 

zjištěna vysoká transmisivita, čerpalo se z nich až 25 l/s. 

 

MINERÁLNÍ VODY 

Významné prameny kyselek - dnes zachycené vrty a studnami – se akumulují v kolektoru A_AB u 

obce Břvany – donedávna lahvované pod názvem kyselka Praga.   

V aerační zóně slínovců březenského a teplického souvrství v zájmovém území vznikají hořké 

minerální vody – dodnes vyráběná Zaječická. Více o minerálních vodách viz kapitola 4.4.  

Přehled výskytů teplých vod (z nichž jen jeden výskyt v hlubokém vrtu TP-1 lze označit jako termální 

vodu) v HGR 4611 podává tabulka 4-6. 

 

Tabulka 4-6 Přehled vrtů se zastiženou teplou vodou v HGR 4611 

Klíč_GDO X Y 
Z 

m n.m. 

rozsah od - do 

m 

Označení  

vrtu 
kolektor datum 

Teplota vody 
oC 

45010 -768139 -985487 465,7 452,5 462 TP-1 A 13.8.1962 27 

44645 -769860 -984150 358,28 353 425 SH-10  Izolátor 18.7.1977 18 

27982 -780046 -990903 360,62 172,4 209,1 SH-5   AB 12.8.1976 16,8 

23594 -786992 -995182 236,08 115,3 136 SH-6  AB 13.2.1976 15,3 

24079 -778864 -991946 437,01 227 256  SH-9 AB 1977  18 



Rebilance zásob podzemních vod                                                         ID EIS 10051606-SFŽP 

50 

 

 

4.4. HYDROCHEMIE 

Primárně byly využity především analýzy z archívu ČGS Geofond, přiřazené v archívu ČGS 

jednotlivým kolektorům a hydrogeologickým rajonům. Ze základního souboru byly vybrány analýzy 

od roku 1980, s chybou elektrolytické bilance menší, než 10%, které byly následně podrobeny 

elementární statistické analýze (výpočtu základních popisných charakteristik) a které byly následně 

využity k dalšímu zpracování formou Piperových grafů a map prostorového rozložení celkové 

mineralizace podzemní vody (TDS). Jako doplňkový zdroj byla využita data z monitorovací sítě 

ČHMU. 

Ca Mg Na a K HCO3 CL SO4

-2
-1

0
1

2
3

Rajon 4611

lo
g

(m
E

q
/l
)

 

Obrázek 4-25.  Souhrnný krabicový graf základních hydrochemických složek pro rajon 4611 
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Obrázek 4-26  Krabicové grafy základních hydrochemických složek pro jednotlivé kolektory (resp. souvrství či 

útvar; 3 - tercier, A .- kolektor A, C - jizerské s., D – teplické a březenské s.) 
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Piperovy grafy zobrazují základní chemického složení podzemních vod, rozlišené podle zastoupených 

kolektorů v daném rajonu (pro úplnost včetně mělkého kvartérního kolektoru).  

Pro klasifikaci hydrochemických typů byla použita metoda na základě procentuálních (20%) 

ekvivalentních koncentrací, s označováním hydrochemického typu ve formátu Na–HCO3. 

Pro oblast rajonu 4611 bylo hodnoceno celkem 43 vzorků. Hodnoty jednotlivých složek pro jednotlivé 

hodnocené kolektory (s počtem vzorků > 3) shrnují následující tabulky (koncentrace uvedeny v meq/l 

neboli mval/l). 
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Obrázek 4-27  Piperův graf pro rajon 4611 

 

Z Piperova grafu na obr. 4-27 a z krabicových grafů pro jednotlivé kolektory je patrné, že z hlediska 

obsahu hlavních složek podzemní vody nelze jednotlivé kolektory navzájem zcela rozlišit do ostře 

vymezených hydrochemických typů. Ve všech kolektorech lze vysledovat přechody mezi jednotlivými 

typy. Obecně převažuje hydrochemický typ Mg-SO4 s přechodem k typu MgCa–SO4, CaMg–

SO4HCO3 až CaMg–HCO3.   

Z krabicových grafů obsahů základních složek a z tabulek 4-7 až 4-10 je však patrné, že vysoká 

mineralizace a vysoké obsahy síranů a hořčíku jsou spojené zejména s kolektorem tercierních hornin 

(index 3) a křídovým kolektorem C (resp. jizerským souvrstvím). Střední hodnota molární koncentrace 

hořčíku v těchto kolektorech přesahuje střední koncentraci vápníku. Maximální celková koncentrace 

rozpuštěných látek dosahuje v tercierním kolektoru až 14,8 g/l, v kolektoru C 15,2 g/l, medián je 1,5 , 

respektive 11,37 g/l.  
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Hlubší kolektory (bazální kolektor A a spojený kolektor AB) vykazují převahu molárních koncentrací 

vápníku nad hořčíkem, výrazně nižší obsahy celkových rozpuštěných látek (max. 2,44 g/l pro kolektor 

A a 1,48 g/l pro spojený kolektor AB) a zároveň celkově nižší rozptyl výsledků analýz.  

Výsledky dokládají vznik silně mineralizovaných vod vlivem procesů v přípovrchové zóně zvětrávání, 

pravděpodobně s přispěním evapotranspirace. 

Z posouzení plošného rozložení obsahů rozpuštěných látek v podzemní vodě pro celý rajon (bez 

rozdělení na kolektory) je patrné výrazné maximum koncentrací na západě hodnoceného rajonu a 

pokles koncentrací severovýchodním směrem. Maxima koncentrací se nachází v oblasti okolo Zaječic 

u Mostu, kde se ve svrchní části křídy vytváří specifický hydrochemický typ Mg
2+

-SO4
2
. Jedná se o 

minerální vody s vysokou mineralizací, známé jako Zaječická hořká voda. Celková mineralizace zde 

přesahuje 15 g/l. Geneze je spojena s lokálními mineralogickými podmínkami (přítomnost pyritu a 

Mg-Ca karbonátů), nízkým úhrnem srážek, vysokou hodnotou evapotranspirace a nízkou propustností. 

Dále k východu klesá celková mineralizace a z hlediska základního složení převažuje běžný 

hydrochemický typ Ca-Mg-HCO3. Tento trend je patrný generelně, bez ohledu na zastižený kolektor. 

Posouzení hydrochemických vlastností může být zatíženo nejednotným přiřazením kolektorů a 

výrazně nehomogenním prostorovým rozložením hodnocených vzorků. Zatímco v jihozápadní části 

rajonu je počet a hustota hodnocených vzorků relativně vysoký, severovýchodním směrem klesá.  

 

Tabulka 4-7 Statistický přehled výsledků vybraných hydrochemických složek pro kolektor A 

Koncentrace (mg/l) Počet analýz Průměr Median Modus Smodch Minimum  Maxaximum 

Na 23 91,72 31,75  117,0073 16,5 320 

K 23 23,592 13,5  21,936 5,3 74,54 

Ca 23 126,94 114,6 88,17 65,68 34,07 266,93 

Mg 23 82,129 69,5 48,64 66,99 13,9 321,02 

Fe 23 7,597 2,5 0 17,788 0 83,8 

Mn 22 0,081 0,04 0 0,103 0 0,3 

Li 8 0,596 0,39  0,58 0,057 1,41 

Sr 1 039 0,39   0,39 0,39 

NH4 23 0,53 0,2 0 0,731 0 2,45 

Cl 23 21,974 17,7 10,2 15,33 4,51 61 

Br 1 0,22 0,22   0,22 0,22 

I 1 0,002 0,002   0,002 0,002 

HCO3 23 552,49 476 488,2 324,63 3,05 1193,5 

SO4 23 392,258 302,58 174 299,87 129,6 1223,38 

NO3 23 4,978 1 0 8,725 0 30 

Si 8 3,54 3,94  1,822 0,9 6,3 

pH 23 6,737 7 7 0,653 4,7 7,5 

TDS 23 1275,693 866  740,681 520 2600 

TEMP 16 10,531 10,2 10 1,198 8 12,5 
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Tabulka 4-8  Statistický přehled výsledků vybraných hydrochmických složek pro kolektor AB 

Koncentrace (mg/l) Počet analýz Průměr Median Modus Smodch Minimum Maximum 

Na 20 74,636 47,565  90,414 6,8 336,3 

K 20 18,595 19,95  11,580 1,79 43,8 

Ca 20 142,66 127,15  104,21 23 404,01 

Mg 20 71,98 48,9  79,978 3,8 287,46 

Fe 20 6,14 2,255 2,1 11,087 0,05 47,95 

Mn 19 0,102 0,04 0 0,159 0 0,65 

Li 11 0,294 0,27  0,211 0,01 0,65 

Sr 5 1,14 1,28  0,655 0,25 1,77 

Ba 6 0,1025 0,08  0,0095 0,015 0,27 

NH4 20 0,363 0,145 0 0,526 0 1,76 

Cl 20 27,062 23,735  19,451 7,09 82,7 

HCO3 20 431,985 434,45  174,937 79,9 824,57 

SO4 20 436,655 217,17  474,037 46,5 1777,68 

NO3 20 6,506 0,95 0 12,038 0 50,31 

Si 12 6,328 4,9  6,172 1,74 25,4 

pH 16 7,094 7,145  0,500 6,4 8,3 

TDS 20 1197,02 1089,54  757,6597 274,57 3176,19 

TEMP 11 14,52 12 12 6,026 8,8 28 

 

Tabulka 4-9 Statistický přehled výsledků vybraných složek pro izolátor jizerského souvrství  

Koncentrace (mg/l) Počet analýz Průměr Median Modus Smodch Minimum Maximum 

Na 10 250,52 64,75  329,53 16,5 745 

K 10 92,15 73,6  95,13 2,4 263 

Ca 10 229,919 189,48  116,48 104,3 420,84 

Mg 10 568,551 92,7  830,03 37,9 2200 

Fe 10 3,409 0,46  6,4 0,04 20,8 

Mn 9 0,549 0,15  0,678 0 2 

Li 5 0,944 0,84  0,88 0,01 1,91 

Sr 1 0,03      

Ba 1 0,03      

NH4 10 0,35 0,26  0,356 0 1,06 

Cl 10 110,741 103,725  81,56 14,2 225,15 

HCO3 10 491,969 415,1  261,519 256,3 976,3 

SO4 10 2839,592 561,57  4061,57 96,1 10327 

NO3 10 65,17 62,5  65,889 0 197,1 

Si 4 2,48 2,735  1,002 1,08 3,37 

pH 10 7,225 7,315  0,54 6 7,98 

TDS 10 4645,45 1537,55  5642,725 650 15204,53 

TEMP 8 11,1875 10,2  2,847 9,5 18 

 

Tabulka 4-10 Statistický přehled výsledků složek pro izolátor teplického a březenského souvrství  

Koncentrace (mg/l) Počet analýz Průměr Median Modus Smodch Minimum Maximum 

Na 7 64,157 33  68,841 8,6 184 

K 7 12,35 7,5  12,3 3,9 38,2 

Ca 7 198,72 168  147,198 66,1 483,77 

Mg 7 139,1057 50  216,368 1,2 614,08 

Fe 7 70,56 0,22 0,05 174,244 0,05 465 

Mn 7 0,711 0,025  1,243 0 3,24 

Li 2 0,19 0,19  0,057 0,15 0,23 

NH4 7 0,255 0,12  0,337 0 0,93 

Cl 7 45,73 32,6  38,487 11 110 

HCO3 7 384,37 326,35  221,058 180,01 779,82 

SO4 7 915,93 244  1299,76 80,2 3286,9 

NO3 7 38,986 8  63,33 0 175 

Si 3 6,123 5,61  5,368 1,03 11,73 

pH 7 7,042 7,2  0,471 6,3 7,65 

TDS 7 1826,379 892  1882,226 401,3 4691,86 

TEMP 2 11,4 11,4  0,282 11,2 11,6 
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Vývoj chemismu v pozorovaných objektech ČHMÚ je uveden v kap. 7.2 Vývoj kvality podzemní 

vody. 

 

MINERÁLNÍ VODY 

V aerační zóně slínovců březenského a teplického souvrství vznikají vody s převahou síranů. Mezi 

kationty převládá hořčík, popř. alkálie nebo vápník. Jejich celková mineralizace je obvykle vyšší než 1 

g/l. Vznikají tak hořké minerální vody síranové hořečnato-sodné nebo hořečnato-vápenaté (ve 

smyslu klasifikace dříve platné ČSN 868000 „Přírodní léčivé vody a přírodní minerální vody stolní“). 

Důležitou podmínkou jejich vzniku je vyšší výpar než množství srážek, popř. vsaku. Tím dochází 

v suchých obdobích ke vzlínání podzemní vody a zvyšování obsahu rozpuštěných látek. Srážkové 

vody se vsakují pouze do relativně málo mocné zóny, kde pomocí vzdušného kyslíku oxidují pyrit 

obsažený v křídových slínovcích. Následně dochází k rozpouštění Ca-Mg karbonátů a produkci 

hydrogenuhličitanových iontů a rozpuštěných kationtů Ca, Mg, a Fe
2+

. Železnaté ionty jsou oxidovány 

na železité a sráží se ve formě ferrihydritu nebo goethitu, vzniklá kyselina sírová rozkládá hořečnato-

vápenaté karbonáty. Obsah vápníku je při nižších koncentracích síranů limitován kalcitem, při obsahu 

nad 1,2 g/l sádrovcem, což vede ke zvyšování koncentrací Mg iontů, které při minimální rychlosti 

proudění nejsou odplavovány (Dvořák 1975).  

V zájmovém území je jímací území hořkých vod u Zaječic při j. úpatí Křemencového vrchu mezi 

železničními tratěmi Obrnice - Lovosice a Obrnice - Louny. Původně se využívaly hořké vody ze 

Sedlce, později z Korozluk. Dnes se voda z jímacích studní, hlubokých kolem 15 m s průměrem 3 m, 

svádí do sběrné studny, odkud se přečerpává do akumulační nádrže. Z ní se odváží v cisternách do 

Bíliny, kde se v rotační odparné peci dociluje předepsané koncentrace 36 g/l.  

Výraznou převahu hořčíku má hořká voda u Lenešic (na hranicích HGR 4611), zachycená několika 

mělkými studnami ve střednoturonských slínovcích. Voda byla plněna (ještě ve 20. letech 20. stol. v 

břvanské plnírně) a distribuována pod jménem Regulátor. Po případné sanaci studní je prakticky 

možné obnovení využívání tohoto zdroje kvalitní hořké vody. V r. 1970 byla zjištěna celková 

mineralizace 7,12 g/l při obsahu Mg
2+

 859,2 mg/l. Další podrobnosti o zdroji diskutuje Kačura (1980).  

Kromě již zmíněných lokalit s hořkou vodou se vysoce mineralizované vody vyskytují ve studních i 

pramenech též v obcích Bečov, Židovice, Šepetely, Dřemčice, Kololeč, Raná s mineralizací 1,8-3 g/l a 

chemickým typem CaMg-SO4HCO3 (dle 20 mval%). Blíží se jim podzemní voda z poměrně vydatné 

„zázračné“ studánky v Dlažkovicích pod kostelem s mineralizací 1,0 g/l CaMg-HCO3SO4 (Kačura 

1980, Burda-Kačura 1997, Krejčí a kol. 2008). 

Významné prameny kyselek - dnes zachycené vrty a studnami – jsou v nivě Hrádeckého potoka 

jednak v centrální části obce Břvany, jednak sv. od obce. Výskyt je vázán na hrásťovou elevaci 

krušnohorského směru j. od středohorského zlomu, omezenou na J ranským a na S liběchovickým 

zlomem. Kyselka má celkovou mineralizaci kolem 2 g/l, obsah CO2 2,3 g/l, chemický typ NaCaMg-

HCO3SO4, s významným obsahem fluoru (2 mg/l). V 20. letech bylo započato s plněním. Vývoj 

zachycení kyselky byl komplikovaný a byl ukončen zatěsněním starších objektů, vybudováním 

nových jímacích studní mimo zástavbu obce a výstavbou nové plnírny v r. 1965 (Kačura 1980). Její 

kapacita byla 40-60 m
3
 denně. Plnírnu zásobovaly až do ukončení provozu vrty BV-5 a BV-1. 

Minerální vodu z nich lze tč. načepovat v pramenní váze. Novější stav, včetně lokalizace pramenů je 

v měřítku 1 : 10 000 v uveden rámci mapování svahových nestabilit (Burda in Kycl a kol. 2003, Krejčí 

a kol. 2008). 
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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 Rebilance 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. 

 

Tabulka 4-11 Počet relevantních analýz podzemní vody v HGR 4611 

Kolektor celkový počet analýz v databázi 
použité analýzy 

upravitelnost chemický typ 

A_AB 88 88 74 

Připovrchová zóna 103 103  

Indikace znečištění 34 34  

 

Kolektor A-AB (viz obr. 4-28, 4-29) 

Na většině území HGR 4611 (na SZ) převažuje typ Na-HCO3 s celkovou mineralizací kolem 1 g/l. 

V jižní části HGR převažují smíšené síranové typy Ca-SO4HCO3, NaCa-SO4HCO3, MgCa-SO4 apod., 

na JZ s vysokou mineralizací nad 1 g/l až 3 g/l, na V mezi 0,6-1g/l. Pouze ve východní části HGR 

převažují jinde nejběžnější typ Ca-HCO3. V jižní polovině území HGR 4611 je vysoký obsah fluoru 

nad 1,5 mg/l (tzn. hranice nejvyšší mezné hodnoty pro pitné účely a zároveň hranice pro minerální 

vody s vyšším obsahem fluoru). 
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Obrázek 4-28 Chemický typ (35 meq%) podzemní vody v kolektoru A-AB v HGR 4611 
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Obrázek 4-29 Celková mineralizace (TDS) a chemický typ podzemní vody v kolektoru A-AB v HGR 4611 
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4.5. GEOCHEMICKÝ MODEL 

PRŮMĚRNÁ DOBA ZDRŽENÍ PODZEMNÍ VODY V HORNINOVÉM PROSTŘEDÍ  

HGR 4611 

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

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

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

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

S výjimkou litologicky homogenních, nebo detailně litologicky charakterizovaných kolektorů však 

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

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

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

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

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

18
O je časem t=0 

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

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

s atmosférickými freony anebo SF6). Znalost střední doby zdržení je nezbytná pro předpověď 

budoucího vývoje plošné kontaminace podzemní vody (např. vývoj koncentrace NO3
-
 v závislosti na 

čase; Katz a kol., 2004). Pro zjednodušení bude v dalším textu používán termín „moderní“ voda pro 

vodu infiltrovanou po roce 1950 a tedy s dobou zdržení v řádu několika desítek let (např. Tykva a 

Berg 2004). V  silně heterogenním puklinovém prostředí, kde dobu zdržení podzemní vody nelze ani 

zhruba odhadnout z hydraulických vlastností kolektoru je nutné použít pro určení doby zdržení 

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

18
O, CFC, SF6, 

14
C, 

atd.). V projektu byly tyto stopovače použity pro určení střední doby zdržení a výsledky byly srovnány 

se staršími údaji. 

V rajonu 4611 jsou k dispozici údaje o aktivitách tritia z celkem 5 objektů (prameny). Prameny mají 

aktivitu tritia 4 a 14 TU. Jedná se tedy o moderní infiltraci (obr. 4-31).  
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Obrázek 4-30 Aktivita tritia v pramenech a vrtech v rajonu křída dolního Labe (rajon  4611). 
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Obrázek 4-31 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. 4-31). 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 

objemem zanedbatelných proudových zón. V těchto zónách voda proudí velmi rychle z oblasti 
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infiltrace do oblasti drenáže. Doba zdržení aktivně proudící vody je tedy krátká. Většinu kolektoru ale 

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

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

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

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

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

aktivně proudící vodu z velké většiny. 

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

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

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

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

tmelu a zvětšování pórovitosti (Bruthans a kol. 2011).  Idealizovaný model kolektorů ukazuje obr. 4-

33. 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. 

 

 

Obrázek 4-32 Idealizovaný model puklinového kolektoru s „otevřenou puklinovou pórovitostí“.  

 

V oblasti byla koncentrace freonů 11, 12, 113 a SF6 stanovena na objektech  R12 (pramen Čepel 

v obci Straškov-Vodochody) a R13 (pramen Roudníček Podhájí; tab 4-12, 4-13). Na obou pramenech 

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

křídové pánve z podobného prostředí (Bruthans a kol. 2015). 



Rebilance zásob podzemních vod                                                         ID EIS 10051606-SFŽP 

61 

 

 

Tabulka 4-12 Koncentrace freonů a SF6 změřené v Spurenstofflabor ± směrodatná odchylka 

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

R12 1,5 ± 0,1 1,9 ± 0,2 0,14 ± 0,05 1,4 ± 0,2 

R13 2,2 ± 0,2 3,2 ± 0,4 0,28 ± 0,05 2,3 ± 0,3 

 

Tabulka 4-13 Rozsah středních dob zdržení (roky) za předpokladu exponenciálního modelu podle 4 

různých stopovačů  

vzorek Freon 11 Freon 12 Freon 113 SF6 

R12 95-108 55-65 80-170 27-40 

R13 42-62 27-38 51-69 11-20 

 

Ve v rajonu 4611 byly zjištěny střední doby zdržení desítek let. Vyhlazený průběh hodnot 
18

O a 
2
H 

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

nízké. Podobně i povrchové vodní toky mají vyrovnané hodnoty 
18

O a 
2
H v čase a zastoupení vody 

z přímých srážek nepřesahuje v tocích 10% (Buzek et al. 2015). 

 

 

4.6. ODBĚRY PODZEMNÍCH VOD A VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD 

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

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

V hodnoceném HGR 4611 byla provedena revize 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. 

Skutečný odběr byl 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.  
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ODBĚRY PODZEMNÍCH VOD 

Přehled lokalizovaných odběrných objektů je uveden v tab. 4-14 a jejich přehledná lokalizace je 

zobrazena na obrázku 4-33. V tabulce i v mapě jsou vyznačeny jak objekty v současné době 

využívané, tak i ty, které jsou v nejaktuálnějším období nečinné, ale v nedávné minulosti zde odběry 

existovaly. V grafické podobě je znázorněn vývoj odběrů v hydrogeologickém rajonu od roku 1979. 

 

Tabulka 4-14 Přehled lokalizovaných odběrných objektů  

Název jímacího území 
druh 

objektu 
2008 2009 2010 2011 2012 

průměr  

za 33 let 

l/s 

SčVK Vlastislav Mo-1,Mo-2,Mo-3,Mo-4 vrt 26,12 2,93 27,81 24,40 23,84 22,19 

SčVK Červený Újezd-zářez vrt 0,88 0,95 2,42 2,93 3,25 0,95 

Obec Kostomlaty vrt 1,27 1,36 1,58 1,67 1,65 0,38 

SčVK Bílina I vrt 1,57 0,81 2,20 0,78 0,90 4,21 

Obec  Velemín vrt 0,00 0,96 0,72 0,72 0,71 0,66 

SčVK Prackovice nad Labem neurčeno 0,49 0,48 0,30 0,27 0,43 0,93 

SčVK  Bílinka neurčeno 0,54 0,44 0,40 0,46 0,34 1,03 

Obec Lukov -Březina vrt 0,36 0,37 0,29 0,30 0,28 0,08 

SčVK Chrášťany neurčeno 0,00 0,19 0,24 0,36 0,27 0,34 

SčVK Malé Žernoseky neurčeno 0,38 0,34 0,23 0,34 0,24 0,78 

SčVK Litochovice nad Labem neurčeno 0,28 0,29 0,29 0,32 0,22 0,42 

Azylové zařízení Červený Újezd neurčeno 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,30 

Obec  Milešov vrt 1,45 1,46 1,33 0,00 0,00 0,53 

OÚ Velemín Milešov neurčeno 0,00 0,27 0,00 0,00 0,00 0,13 

OÚ Velemín Velemín neurčeno 0,00 0,32 0,00 0,00 0,00 0,16 

SCVAK LITOMERICE - BILY UJEZD neurčeno 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,09 

SCVK.TEPLICE.PRAM.KOSTOMLATY neurčeno 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,04 

SčVK  Medvědice neurčeno 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,34 

SčVK Běhánky neurčeno 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

SčVK Červený Újezd-štola vrt 0,88 0,95 0,00 0,00 0,00 0,31 

SčVK Knínice u Litoměřic neurčeno 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,07 

SčVK Třebívlice-mléčnice neurčeno 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,01 

Vak  Třebívlice neurčeno 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,67 

VaK Teplice - Bořislav neurčeno 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,07 

VaK Teplice - Mukov neurčeno 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,19 

VaK Teplice Paška Pole neurčeno 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,06 

VaK Teplice Pod.Bilkou neurčeno 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,19 

CELKOVÝ odběr  34,22 12,12 37,81 32,55 32,11 40,14 

Vysvětlivky: šedě podbarvené nevyužívané v nejaktuálnějším období 

 

 

Obrázek 4-33 Přehledná lokalizace odběrných objektů (černé objekty v roce 2012 nevyužívané, zeleně jímané) 
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Obrázek 4-34 Vývoj čerpání podzemní vody v HGR 4611 od roku 1979 do roku 2012 

 

Do rajonu existuje vydatný přívod vody vodohospodářskými soustavami z vodní nádrže Přísečnice v Krušných 

horách. Vodárenská soustava Přísečnice zásobuje obce v západní části rajonu. Z nich největší je Bečov s 2011 

zásobených obyvatel a průměrnou spotřebou 6,6 l/s roku 2002. Dalšími menšími obcemi zásobovanými 

z Přísečnice jsou Bělušice, Bedřichův Světec, Chrámce, Korozluky, Lužice, Milá, Sedlec, Skršín, Volevčice, 

Zaječice s celkem 855 zásobenými obyvateli a nově též Třebívlice a další (PRVK Ústeckého kraje 2007; 

http://eagri.cz/public/web/mze/voda/vodovody-a-kanalizace/plany-rozvoje-vodovodu-a-kanalizaci/prvku-

cr/plan-rozvoje-vodovodu-a-kanalizaci-ceske.html) 

 

VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD 

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

v tabulce 4-15 a jejich přehledná lokalizace je zobrazena na obrázku 4-35. 

 

Tabulka 4-15 Přehled vypouštění odpadních vod 

NÁZEV PŮVOD 2008 2009 2010 2011 2012 

 

průměr  

l/rok 

SČVK Břvany ČOV splašková 40743 35639 55883 75976 92708 60190 

SČVK Libčeves ČOV splašková 100939 85457 128305 87004 82749 96891 

SČVK Bělušice ČOV splašková 109209 99646 141402 155864 122824 125789 

SČVK Bečov ČOV splašková 224034 213843 261015 276404 209483 236956 

ČOV Měrunice městská 19153 17100 15321 17548 19415 17707 

Lužice ČOV splašková 70304 76605 82799 111527 91491 86546 

Obec Lukov kanalizace splašková 0 0 0 0 9820  

Obec Lukov- Štěpanov kanalizace splašková 10500 11900 10000 10770 6970 10028 

Celkem  574882 540190 694725 735093 635460  
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Obrázek 4-35 Přehledná lokalizace vypouštění odpadních vod 
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5. KONCEPČNÍ HYDROGEOLOGICKÝ MODEL 

5.1. ÚČEL KONCEPČNÍHO MODELU  

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

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

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

Koncepční model byl sestavován v interakci s výsledky hydrologických měření a zpracovateli 

hydrogeologických matematických modelů.  

SESTAVENÍ MAP GEOMETRIE KOLEKTORŮ A IZOLÁTORŮ 

Proběhlo sestavení map geometrie kolektorů a izolátorů, hydraulických, fyzikálních a ostatních 

parametrů kolektorů a hydrochemickým vlastnostem podzemní vody. 

Digitální aktualizované mapy geometrie kolektorů a seznamy vrtů použitých na jejich konstrukci se 

nachází v datovém skladu ČGS a sloužily pro zpracování jednotlivých hydraulických modelů. 

SESTAVENÍ MAP HYDRAULICKÝCH, FYZIKÁLNÍCH A DALŠÍCH PARAMETRŮ 

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

vrtů byly vytvořeny mapy velikostí hodnot jednotlivých parametrů, tj. 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. 

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

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

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

nula). 

Transmisivita T1 (v m
2
/den) se pak vypočte:            86400*1000// max

2

1 qdmT   

 

Hydraulické parametry byly v HGR 4611 stanovovány pro spojený bazální kolektor A a nadložní B, 

protože mezilehlý izolátor byl zanedbán. V HGR 4611 bylo v databázi výsledků čerpacích zkoušek 

k dispozici celkem 99 údajů z kolektoru AB. V prvním kroku byl testován vztah hodnoty parametru 
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Y, který charakterizuje transmisivitu kolektoru v otevřeném úseku (vzdálenost mezi horní a dolní 

hranou filtrů). Testován byl vztah hodnot Y a otevřeného úseku pažnic . 

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

vydatností více než 1 a současně bylo snížení v „první depresi“ menší než 1 m, tato specifická 

vydatnost z „první deprese“ nebyla považována jako charakteristickou a byla nahrazena druhou 

nejvyšší hodnotou specifické vydatnosti pro daný vrt. 

Pokud byla v databázi uvedena transmisivita, tato hodnota se převedla na m
2
/s a označila se jako 

transmisivita T2. 

U řady vrtů byla uvedena pouze hydraulická vodivost. I tento údaje byl využít. Hodnota hydraulické 

vodivosti byla násobena mocností zvodně, což je mocnost otevřeného úseku vrtu a převedena na m
2
/s. 

 

 

Obrázek 5-1 Závislost indexu transmisivity Y na otevřeném úseku vrtu v kolektoru AB  

 

Ze vztahu hodnot indexu Y a otevřeného úseku vrtu (dále OÚ, definovaného výše) lze odvodit pro 

hodnocený kolektor dva závěry: 

1. Nejvyšší hodnoty Y byly zjištěny u vrtů s OÚ do 40 m. 

2. V kolektoru AB není patrná významnější závislost hodnot Y na délce OÚ, lze konstatovat, že 

nárůst mocnosti kolektoru (otevřeného úseku) nemá pozitivní vliv na hodnotu transmisivity. 

S vědomím určité schematizace, vyplývající z významné úlohy puklinové porozity, byly hydraulické 

parametry prezentovány ve formě izolinií. Z těchto mapových prezentací jsou zřejmé plošné trendy. 

Pro možnost objektivního hodnocení byly mapové prezentace zpracovány vždy pro celý rozsah 

kolektoru i mimo posuzovaný HGR, což umožňuje sledovat změny i mimo jeho hranice. Stejný 

princip byl použit i v případě statistického zpracování, prezentovaného tabelární formou, které umožní 

porovnávat převládající trendy posuzovaného HGR s regionálním stavem v širším okolí. Z výsledků 

vyplývají následující závěry: 

1/ Z plošného rozdělení transmisivity pomocí Krigingové interpolace lze v ploše HGR 4611 vymezit 

území s poměrně vysokými hodnotami transmisivity odpovídající indexu Y převyšujícím hodnotě 6. 
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Jedná se o její východní část okolí Bečova, dále o pruhu táhnoucí se od Velemína přes obec Vlastislav 

až k Dřemčicům. Poslední pozitivní anomálii představuje skupina vrtů o Korozluk. 

2/ Na druhé straně západní část hydrogeologického rajonu je oblast s velmi nízkými hodnotami 

transmisivity odpovídající indexu Y nižším než 3. 

3/ Ve srovnání se sousedním HGR 4612 nejsou rozdíly mezi pozitivním a negativními anomáliemi tak 

kontrastní. 

.  

Obrázek 5-2 Rozdělení transmisivity kolektoru AB ve formě indexu Y 

 

Rozdělení transmisivity kolektoru AB ve formě indexu Z bylo sestavené pomocí Krigingové 

interpolace v HGR 4611, index Z byl odvozen z hodnot index u Y podle postupu navrženého Jetelem 

(1985), při kterém se od hodnoty Y odečítá logaritmus délky otevřeného úseku filtrů. Výsledky 

víceméně kopírují prezentaci distribuce indexu Y. 

 

Obrázek 5-3 Rozdělení transmisivity kolektoru AB ve formě indexu Z 
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Tabulka 5-1 Popisná statistika indexu Y a Z HGR 4611 ve srovnání s hodnotami platnými pro kolektor 
A_AB v HGR 4611, 4612, 4630 a 4660 

 Kolektor AB v HGR 4611 Kolektor AB celkově 

Popisná statistika 

hodnot Y T m2/s Z Kf m/s Y T m2/s Z Kf m/s 

Stř. hodnota 5,29 1,95.10-4 4,07 1,17.10-5 5,36 2,29.10-4 4,07 1,17.10-6 

Medián 5,58 3,80.10-4 4,19 1,55.10-5 5,63 4,26.10-4 4,16 1,44.10-5 

Směr. odchylka 1,07  1,16  1,14  1,28  

Rozdíl max-min 4,5  5,16  5,72  6,33  

Minimum 2,43 2,69.10-7 0,85 7,0.10-9 1,93 8,53.10-8 0,61 4,07.10-9 

Maximum 6,93 8,51.10-3 6,01 4,15.10-3 7,65 4,46.10-2 6,94 8,7.10-3 

Počet 99  99  202  202  

Vysvětlivky: Y - index transmisivity, T - koeficient transmisivity, Z - index propustnosti, Kf – koeficient hydraulické 

vodivosti  

 

Průměrná transmisivita kolektoru AB odvozená z indexu Y (bez zavedení přepočtové diference „d“ 

podle Jetela 1985) je podle klasifikace Krásného (1986) v kategorii III. střední. Průměrný koeficient 

filtrace je na hranici kategorie V. a IV. – horniny dosti slabě až mírně propustné (Jetel 1973).    

 

5.2. SYSTÉMOVÁ ANALÝZA OBĚHU PODZEMNÍ VODY  

Koncepce hydraulického modelu pro HGR 4611 je založena na následujících vstupních 

předpokladech a vlastnostech prostředí: 

 Rajon "4611 Křída Dolního Labe po Děčín – levý břeh, jižní část" zaujímá plochu 280,1 km
2
. 

 Proudění podzemní vody v modelovém regionu 13 je simulováno v prostoru sedimentů 

České křídové pánve, terciérních vulkanitů a kvartérních sedimentů (od povrchu terénu po 

bázi křídových sedimentů). Tento koncept umožňuje pro kalibraci modelu využít bilanční 

kritérium - porovnání vyhodnocené a modelové drenáže podzemní vody do říční sítě. 

 Nepropustné podloží křídových sedimentů tvoří především horniny krystalinika. Výměnu 

podzemní vody s podložními jednotkami lze z bilančního hlediska zanedbat. 

 V modelovém HGR 4611 je vyvinut jeden spojený kolektor AB: 

– kolektor A (perucko-korycanské souvrství), 

– kolektor B (bělohorské souvrství), 

 V oblastech výchozů málo propustných hornin se uplatňuje připovrchové proudění 

podzemní vody. Kolektory C a D na území hodnoceného rajonu 4611 absentují. 

 Propustnost kolektoru AB je průlinově-puklinová, proudění podzemní vody (směry i velikosti) 

ovlivňují zlomy, puklinové systémy a vulkanická tělesa. 

 Zdrojem podzemní vody v prostoru modelu je srážková infiltrace. Vcez vody z toků do 

horninového prostředí je zanedbán a umělá infiltrace se v zájmovém území nevyskytuje. 

Plocha regionálního modelu je volena tak, aby nebylo nutné simulovat přítok přes hranice 

modelového území pomocí okrajových podmínek. Přetoky podzemní vody přes hranice 

hydrogeologických rajonů  uvnitř modelu jsou  vypočteny modelem  v závislosti  na  zadané  

hydraulické vodivosti modelových vrstev. 

 K odtoku podzemní vody dochází: 

– drenáží do říční sítě a do pramenů, 
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– drenáží do jímacích objektů, 

– přetokem do jižně situovaného rajonu 4540. 

 Odběry na území rajonu 4611 je obvykle exploatován bazální kolektor AB, nebo 

připovrchová vrstva. Bilančně významné odběry jsou soustředěny v povodí Modly a 

Voračovky. 

 Kolektorské polohy se v HGR 4611 vyskytují v perucko-korycanském (kolektor A) a v 

nadložním bělohorském souvrství (kolektor B). Při jižní hranici s rajonem 4540 se na bázi 

bělohorského souvrství vyskytují pelitické horniny s funkcí poloizolátoru až izolátoru. 

Směrem na sever je bělohorské souvrství v celé mocnosti vyvinuto bez bazální méně 

propustné polohy - bazální kolektor AB. Nadložní sedimenty až do připovrchové oblasti tvoří 

izolátor.  

 Křídové sedimenty v HGR 4611 jsou místně překryty vulkanity tercierního stáří. 

 V severovýchodní části rajonu se nachází nejvyšší vrchol Českého středohoří Milešovka 837 m 

n.m. 

 Místem s nejnižší výškou terénu je údolí Labe (140 - 150 m n. m.). Území rajonu je 

odvodňováno pravostrannými přítoky Bíliny a levostrannými přítoky Ohře. 

 Zlom z oblasti Mukova a Červeného Újezdu k Želkovicím rozděluje území rajonu na 

západní a východní část. Vertikální posun na linii zlomu přerušuje hydraulickou spojitost 

bazálního kolektoru AB - hladiny vrtů v západní a východní části rajonu mají rozdílnou 

úroveň. Ve východní části rajonu je hladina podzemní vody v bazálním kolektoru podstatně 

výš. 

 

Izopiezy hladin podzemní vody v kolektoru A_AB v širším okolí (území hydraulického modelu) 

jsou uvedeny na obr. 5-4 
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Obrázek 5-4 Izopiezy hladin podzemní vody kolektoru A, AB v oblasti 3 



Rebilance zásob podzemních vod                                                         ID EIS 10051606-SFŽP 

71 

 

ANALÝZA ČASOVÝCH ŘAD KOLÍSÁNÍ HLADINY PODZEMNÍCH VOD 

Analýza doplňování a vyprazdňování kolektoru vycházela z režimního vývoje, resp. kolísání hladiny 

podzemní vody na vrtech pozorovaných ČHMÚ. Seznam vrtů použitých pro analýzu je uveden v tab. 

5-2. 

 

Tabulka 5-2 Přehled objektů ČHMÚ s časovými řadami pozorování hladiny podzemí vody 

Klíč_GDO Název Lokalita Sledován od roku Sledovaný parametr Kolektor 

692673 2M196 Prackovice 2007 H,J Q 

Vysvětlivky: H – hladina, J – jakost, Q - kvartér 

 VP1881 

Průměr 141.64 

Medián 141.56 

Modus 141.55 

Maximum 143.02 

Minimum 141.03 

Variační rozpětí 1.99 

90% překročení 141.36 

85%překročení 141.40 

Trend ne 

 

Obr.  5-5 ukazuje kolísání hladiny na vrtu. Jelikož se jedná o kvartérní vrt, tak kolísání hladiny 

podzemních vod je dáno především intenzitou srážek a výškou hladiny v toku. Vrt není vhodný pro 

jeho využití pro institut minimální hladiny vzhledem k bilanci HGR 4611. 
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Obrázek 5-5. Časové řady kolísání hladiny podzemních vod na vrtu VP1881 Prackovice 

 

5.3. NÁVRH NA DOPLNĚNÍ POZOROVACÍ SÍTĚ PODZEMNÍCH VOD 

V hydrogeologickém rajonu jsou k dispozici analýzy ze tří objektů sledování ČHMÚ, z toho jeden 

objekt - pramen PP0496 Raná - je dlouhodobě sledován, kdežto na ostatních dvou objektech (pramen 

PP0502 Teplá a vrt VP1881, Prackovice n. Labem) začalo sledování až v roce 2009.  
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Vzhledem k celkové ploše rajonu 280 km
2
 je počet objektů sledování jakosti podzemních vod ČHMÚ 

dostatečný, otázkou je však reprezentativnost těchto objektů z hlediska plošných zdrojů znečištění. 

Z navrhovaných hydrogeologických pozorovacích objektů byl realizován vrt 4611_3C Milešov. 

 

 

Obrázek 5-6 Pozice vrtů, včetně realizovaných vrtů navržených k pozorování 

 

Tabulka 5-3 Základní charakteristika nového vrtu doporučeného k pozorování 

ID vrtu 
Lokalita 

(katastr) 

sledovaný 

 kolektor 

Souřadnice 

JTSK 

X 

Souřadnice 

JTSK 

Y 

terén 

m n.m. 

Hloubka 

vrtu  

(m)  

mocnost 

sledovaného 

kolektoru (m) 

4611_3C Milešov AB 988605 770122 379 92 70,0 – 85,6 
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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 

Podzemní voda se váže na bazální kolektor AB s napjatou hladinou. V nadloží vystupuje izolátor BC. 

Propustnost kolektoru AB je převážně puklinová, transmisivita je nízká, dosahuje v průměru 6,3.10-4 

m2/s. K infiltraci podzemních vod kolektoru AB dochází hlavně prostřednictvím nadložního 

poloizolátoru v centrální části HGR. Podzemní voda proudí ve východní části HGR směrem k Labi, v 

západní části směrem k Ohři a k Bílině. Odběry v roce 2009 dosahovaly celkem 33 l/s. 

Rajon 4611 leží na rozvodí Bíliny, Ohře a Labe. Části povodí uvnitř rajonu nedisponují žádnými 

vodoměrnými pozorováními. V jižní části do rajonu zasahuje mezipovodí Ohře, které bylo použito pro 

výpočty, vymezené dolním profilem Louny (2190) a horními profily Žatec -  Ohře (2160), Holedeč – 

Blšanka (2170) / Stránky - Blšanka (2175) a Třetí mlýn – Chomutovka (2180). Průtoky v uvedených 

profilech jsou nebo byly dlouhodobě pozorované vodoměrnými stanicemi ČHMÚ. 

Poloha mezipovodí v HGR 4611 je znázorněna na obr. 6-1, základní charakteristiky a informace o 

dostupných datech obsahuje tab. 6-1. 

 

Tabulka 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 

Rajon 4611 

2190 

mezipovodí 2190  494.50 3.356 299.89 537.59 51.17 1968- 

2160 Ohře 2160 2008 

2170 (Louny) 2170 

2180 2180 

HGR HGR - TRANS 543.33 - 363.91 280.11 280.11 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;  

 

V rámci projektu nebyla na území rajonu zřízena žádná doplňující pozorování. Vzhledem k morfologii 

říční sítě nebyl nalezen vhodný profil na toku, který by reprezentoval přijatelně velkou část rajonu. 
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Obrázek 6-1 Lokalizace zájmové oblasti s polohou relevantních vodoměrných stanic VÚV a ČHMÚ. 

 

INFORMACE O MÍŘE OPRAV PRŮTOKŮ O UŽÍVÁNÍ VOD 

Průtokové řady použité pro kalibraci hydrologických modelů dílčích povodí i pro separaci základního 

odtoku nebyly opraveny o užívání vod. Obrázek 6-2 poskytuje informace o souhrnném užívání vod v 

dílčích povodích. Míru ovlivnění vyjádřenou v % celkového odtoku obsahuje tab. 6-2. 
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Obrázek 6-2 Souhrnné užívání vod v dílčích povodích. POV: povrchový odběr, POD: podzemní odběr, VYP: 

vypouštění. 

 

Tabulka 6-2 Míra ovlivnění průtoků ve vodoměrných stanicích v % celkového odtoku pro jednotlivá 

období. 

JEV  %  

(1981-2010) 

%  

(2001-2010) 

tis.m3/měsíc 

(1981-2010) 

tis.m3/měsíc  

(2001-2010) 

mm/rok 

(1981-2010) 

mm/rok 

(2001-2010) 

POD HGR NaN NaN 44.47 39.86 1.91 1.71 

POD mezipovodí Ohře (Louny) 0.38 0.18 14.57 5.90 0.33 0.13 

POV mezipovodí Ohře (Louny) 30.27 23.70 1143.60 843.72 25.53 18.83 

VYP mezipovodí Ohře (Louny) 21.56 13.37 790.38 515.89 17.64 11.52 

POV: povrchový odběr; POD: podzemní odběr; VYP: vypouštění; NaN: žádné evidované užívání. 

 

 

POSTUP A VÝSLEDKY STANOVENÍ PODZEMNÍHO ODTOKU A DOTACE 

PODZEMNÍCH VOD 

V případě hydrogeologických rajonů s menším počtem pozorovaných dat, což je případ HGR 4611 

bylo nutno volit tento postup: 

1. Pro všechna dílčí povodí a pro celý HGR byly vypočteny řady průměrných srážek a 

průměrných teplot v období 1981-2010. 

2. Pro povodí s měsíčním pozorováním byl kalibrován model BILAN, s využitím pozorovaného 

odtoku. 

3. Hydrologická bilance pro HGR byla modelována pomocí meteorologických dat pro HGR. 

Výsledky pro HGR dle této metodiky jsou dále označovány HGR_TRANS. 

Výsledky ve formě datových řad měsíčních průměrů veličin hydrologické bilance, včetně základního 

odtoku a dotace zásob podzemní vody jsou předány odběrateli v elektronické formě spolu s výsledky 

pro dílčí povodí. 

Pro rámcové posouzení dílčích i finálních výsledků uvádíme na obr. 6-3 průběhy měsíčních řad 

pozorovaného a modelovaného odtoku, na obr. 6-4 a 6-5 průběhy základního odtoku stanovené 

modelováním. 
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Hodnota koeficientu Nash-Sutcliffe pro vyjádření shody průtoku simulovaného modelem Bilan a 

měřeného průtoku je pro mezipovodí Ohře (Louny) -1.9. 

Na obr. 6-6 a 6-7 jsou pro všechny použité dílčí části HGR a pro HGR jako celek vyneseny řady 

měsíčních dotací zásob podzemní vody. 

Sezónní průběh základního odtoku ve formě pravděpodobnostních polí, vyjádřený pro zužující se 

rozmezí kvantilů od nejširšího 10-90% po nejužší 40-60%, stanovený pro období 1981-2010 a 2001-

2010 je na obr. 6-8. Stejné charakteristiky jsou na obr. 6-9 pro dotace podzemní vody. 

Na obr. 6-10 pro základní odtok, na obr. 6-11 pro dotace podzemní vody jsou čáry překročení 

zpracované z chronologických řad, tj. ze všech měsíců období 1981-2010 a 2001-2010. 

 

 

Obrázek 6-3 Pozorovaný a modelovaný odtok [mm/měsíc]. 
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Obrázek 6-4 HGR 4611 Základní odtok [mm/měsíc]. 

 

 

Obrázek 6-5 Mezipovodí Ohře (Louny). Základní odtok [mm/měsíc]. 
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Obrázek 6-6 HGR 4611 Modelovaná dotace podzemních vod [mm/měsíc] 

 

 

Obrázek 6-7 Mezipovodí Ohře (Louny). Modelovaná dotace podzemních vod [mm/měsíc]. 

 



Rebilance zásob podzemních vod                                                         ID EIS 10051606-SFŽP 

79 

 

 

Obrázek 6-8 Pravděpodobnostní pole – základní odtok [mm/měsíc]. Plné plochy odpovídají období 1981-2010, 

čáry období 2001-2010. 

 

 

 

Obrázek 6-9 Pravděpodobnostní pole – dotace podzemní vody. Plné plochy odpovídají období 1981-2010, čáry 

období 2001-2010. 
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Obrázek 6-10 Čára překročení měsíčního základního odtoku [mm/měsíc] 

 

Obrázek 6-11 Čára překročení měsíční dotace podzemní vody [mm/měsíc]. 

 

SOUHRNNÉ CHARAKTERISTIKY HYDROLOGICKÉ BILANCE 

Podle hydrologického modelování na území HGR 4611 činí za období 1981 až 2010 specifická dotace 

podzemních vod 2,07 l/s/km
2
, celková dotace je pak 65,35 mm/rok. 
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Souhrnné charakteristiky hydrologické bilance za modelované mezipovodí a celý hydrogeologický 

rajon jsou uvedeny v tab. 6-3 a 6-4. 

 

Tabulka 6-3 Shrnutí hydrologické bilance (1981-2010). 

 P [mm] R [mm] RM [mm] P – R [mm] ET [mm] RC [mm] RC [l/s/km2] 

mezipovodí Ohře (Louny) 494.47 224.23* 91.59 261.69* 400.85 43.93 1.39 

.HGR 543.31 NA 130.4 412.91 410.86 65.35 2.07 

* nejsou k dispozici data pro celé období, P - Měsíční srážkový úhrn, R - Měsíční odtoková výška (pozorovaná), RM Měsíční 

odtoková výška (modelovaná), ET – evapotranspirace, RC - Dotace zásob podzemní vody 
 

Tabulka 6-4 Shrnutí hydrologické bilance (2001-2010). 

 P [mm] R [mm] RM [mm] P – R [mm] ET [mm] RC [mm] RC [l/s/km2] 

mezipovodí Ohře (Louny) 520.26 215.7* 99.3 281.68* 413.98 47.48 1.5 

.HGR 583.26 NA 140.41 442.85 435.52 72.77 2.31 

* nejsou k dispozici data pro celé období 

 

 

POSOUZENÍ VÝVOJE PRŮMĚRNÝCH VELIČIN HYDROLOGICKÉ BILANCE 

Na obrázcích 6-12 až 6-17 jsou znázorněny průběhy ročních řad základních veličin hydrologické 

bilance za období 1961–2010 v jednotlivých dílčích povodích a částech rajonu. Silnou čárou je 

vyznačen průměr vyhlazený lokální regresí (každý bod je stanoven na základě váženého lineárního 

modelu, váhy jsou kubickou funkcí převrácené hodnoty vzdálenosti), šedivý pás odpovídá 95% 

intervalu spolehlivosti odhadu průměru. Vývoj srážek i teploty je uveden i v kapitole 4.2 Hydrologie. 

 

 

Obrázek 6-12 Vývoj průměrných ročních srážek. 
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Obrázek 6-13 Vývoj průměrné roční teploty. 

 

Obrázek 6-14 Vývoj aktuální evapotranspirace (odhad z modelu BILAN). 

 

 

Obrázek 6-15 Vývoj průměrného ročního odtoku (odhad z modelu BILAN). 
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Obrázek 6-16 Vývoj průměrné roční dotace zásob podzemní vody (odhad z modelu BILAN). 

 

Obrázek 6-17 Vývoj průměrného ročního základního odtoku (odhad z modelu BILAN). 

 

V tab. 6-5 až 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 pomoci poměrů hodnot. Vývoj srážkových úhrnů a teploty je uveden v kapitole 4.2. 

Tabulka 6-5 Vývoj odtoku (odhad z modelu BILAN). 

období 
1961-1980 1981-2010 2001-2010 

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

HGR 130.47 130.40 1.00 140.41 1.08 

mezipovodí Ohře (Louny) 97.64 91.59 0.94 99.30 1.08 

 

Tabulka 6-6 Vývoj aktuální evapotranspirace (odhad z modelu BILAN). 

období 
1961-1980 1981-2010 2001-2010 

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

HGR 387.23 410.86 1.06 435.52 1.06 

mezipovodí Ohře (Louny) 381.38 400.85 1.05 413.98 1.03 
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Tabulka 6-7 Vývoj dotace zásob podzemní vody (odhad z modelu BILAN). 

období 
1961-1980 1981-2010 2001-2010 

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

HGR 68.27 65.35 0.96 72.77 1.11 

mezipovodí Ohře (Louny) 50.59 43.93 0.87 47.48 1.08 

 

Tabulka 6-8 Vývoj základního odtoku (odhad z modelu BILAN). 

období 
1961-1980 1981-2010 2001-2010 

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

HGR 69.89 65.49 0.94 71.99 1.10 

mezipovodí Ohře (Louny) 52.51 43.81 0.83 46.21 1.05 

 

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. 6-18. 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. 6-19. Z hlediska možných využití podzemních vod je podstatné, že 

zejména v časově vzdálenějších časových úrovních se základní odtok od května až do listopadu 

zmenšuje. 

 

 

Obrázek 6-18 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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Obrázek 6-19 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. 

Na ploše rajonu nejsou žádná vodoměrná pozorování. Z rajonu odtéká řada malých toků jak 

severozápadním, tak jihovýchodním směrem, žádný z nich nemá povodí velikosti řádově srovnatelné s 

plochou rajonu. V případě zvětšení odběrů podzemní vody, lze doporučit na některém z potoků 

vybudování vodoměrné stanice s kontinuálním záznamem průtoku. Je vhodné upozornit, že 

vyhodnocování bude komplikováno nízkými kolísavými průtoky a malou reprezentativností vůči 

rajonu vzhledem k malým plochám dílčích povodí. 
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6.2. HYDRAULICKÝ MODEL PROUDĚNÍ PODZEMNÍ VODY 

Modelové zhodnocení oblasti hydrogeologického rajonu (HGR) 4611 – Křída Dolního Labe 

po Děčín – levý břeh, jižní část je zpracováno v rámci regionálního modelu regionu 13 - Křída 

dolního Labe (Uhlík et al. 2015). V křídě dolního Labe vymezené rajony spolu více méně 

souvisejí a dochází k přetékání podzemních vod, proto byla tato oblast zpracována jako celek. 

Situace území regionálního hydraulického modelu a hodnoceného hydrogeologického rajonu 

4611 je vykreslena v obrázku 6-20. 

Území modelového regionu 13 skládají hydrogeologické rajony: 

 4611 Křída Dolního Labe po Děčín – levý břeh, jižní část, 

 4612 Křída Dolního Labe po Děčín – levý břeh, severní část, 

 4620 Křída Dolního Labe po Děčín – pravý břeh, 

 4630 Děčínský Sněžník, 

 4640 Křída horní Ploučnice, 

 4650 Křída dolní Ploučnice a Horní Kamenice, 

 4660 Křída dolní Kamenice a Křinice, 

 4720 Bazální křídový kolektor od Hamru po Labe, 

 4730 Bazální křídový kolektor v benešovské synklinále. 

 

Obrázek 6-20 Situace hydrogeologického rajonu 4611 a modelového regionu 13 je barevn ě odlišena, šedivě - 

plocha území regionálního hydraulického modelu 
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Regionální hydraulický model proudění podzemní vody byl zpracován ve 3 etapách: 

1. Stacionární simulace neovlivněných poměrů proudění podzemní vody a simulace 

proudění při odběrech blízkých maximálním (z počátku devadesátých let). 

Nakalibrovány byly hydraulické parametry modelu a model byl validován. 

2. Transientní  simulace  proudění  podzemní  vody  pro období  hydrologických  let  2001-

2010. Nakalibrovány byly kapacitní parametry modelu. Z této simulace byl statistickým 

zpracováním výsledků pro jednotlivé měsíce odvozen průměrný hydrologický rok určený 

pomocí parametru doplnění (efektivní infiltrace) a prázdnění (drenáže) zásob podzemní vody. 

3. Stacionární simulace proudění pro účely závěrečné rekalibrace modelu při využití 

výsledků průzkumů realizovaných  v  rámci  projektu  Rebilance.  Na  základě  výsledků  

stacionárního a transientního modelu a analýzy aktuálních odběrů podzemní vody byly 

zpracovány variantní simulace regionálního vlivu změn odběrů. 

 

6.2.1. OKRAJOVÉ PODMÍNKY A VSTUPNÍ DATA 

Koncepce stacionárních simulací regionálního modelu 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 simulace 

proudění podzemní vody v základních hydrogeologických rajonech (včetně hodnoceného rajonu 

4611) byly realizovány ve dvou základních variantách: 

 varianta neovlivněného proudění bez odběrů podzemní vody, 

 varianta při odběrech podzemní vody na úrovni blízké maximálním odběrům. 

Kromě základních modelových simulací byly provedeny účelové stacionární simulace směřující 

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. 

 

Koncepční model 

Koncepce hydraulického modelu pro region 13, resp. HGR 4611 je uvedena v kapitole 5 Koncepční 

hydrogeologický model.  

 

Diskretizace modelového území 

Rozsah modelového území je vykreslen v obr. 6-20. Hydrogeologické rajony hodnocené v rámci 

modelového regionu 13 jsou barevně odlišeny. Důvodem rozšíření modelové oblasti za hranice 

hodnocených rajonů je volba vhodných okrajových podmínek. 

Modelové území je v horizontální rovině pokryto výpočetní sítí se čtvercovými elementy o straně 

100 m.  

Ve vertikálním směru prostor regionálního modelu tvoří 5 modelových vrstev: 
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1. Pomocí  první  modelové  vrstvy  je  simulována  připovrchová  zóna  s  mělce  

založeným prouděním podzemní vody. 

2. Druhá modelová vrstva reprezentuje sedimenty v nadloží hlavního kolektoru B. 

3. Třetí modelová vrstva reprezentuje v území rajonu 4611 kolektor B. Kolektor B v 

oblasti rajonu společně s kolektorem A obvykle tvoří jediné kolektorské těleso. 

4. Čtvrtá modelová vrstva reprezentuje bazální polohu bělohorského souvrství, kdy na větší 

části plochy rajonu má kolektorské vlastnosti. 

5. Pátá modelová vrstva reprezentuje bazální kolektor A. 

Přibližně na polovině území rajonu 4611 se v nadloží kolektoru B vyskytují mladší sedimenty - 

proudění podzemí vody je zde simulováno ve všech 5 modelových vrstvách. Ve zbylém území 

jsou aktivní pouze vrstvy 3. 

 

Okrajové podmínky 

Okrajové podmínky v kombinaci se zadanými hydraulickými charakteristikami horninového 

prostředí určují množství podzemní vody v prostoru modelu. 

Drenáž podzemní vody do říční sítě a pramenů je zadána pomocí okrajové podmínky druhého 

typu. Nadmořské  výšky  říční  sítě  jsou  interpolovány  z  dostupných  údajů  

vodohospodářských a vojenských map zkombinovaných s informacemi digitálního modelu terénu. 

Velikost odporového koeficientu říčního dna odpovídá zadané šířce toku, délce na modelovém 

elementu a hydraulické vodivosti říčního dna. 

Na vnější hranici modelové oblasti je vzhledem k přijatému koncepčnímu modelu předepsána 

podmínka nulového toku. Výjimkou je právě rajon 4611, kde při jeho jižní hranici s rajonem je 

zadána okrajová podmínka třetího typu, pomocí které je simulován odtok podzemní vody do 

sousedního rajonu 4540 (Ohárecká křída). 

Pro povrch modelového území je předepsána okrajová podmínka druhého typu reprezentující 

efektivní srážkovou infiltraci (doplňování zásob podzemní vody). Stacionární modelová infiltrace 

určuje množství podzemí vody (průměrných přírodních zdrojů) v prostoru modelu a tedy i v 

území jednotlivých hydrogeologických rajonů. 

 

Infiltrace 

Stacionární (průměrná)  srážková  infiltrace  je  v  modelu  zadána  v  rozmezí  2.0  -  8.5  l/s/km
2
. V 

rajonu 4611 je srážková infiltrace zadána v intervalu 2.0 – 4.8 l l/s/km
2
. Plošné rozložení modelové 

infiltrace je odvozeno úpravou matic srážkového normálu období 1981 - 2010 poskytnutých z 

ČHMÚ. Pro hydrogeologický rajon 4611  je  modelová  infiltrace  zadána  na  celkové  úrovni  

945 l/s. To odpovídá specifiku 3.4 l/s/km
2
. 

 

Hydraulické parametry 

Vstupní údaje, převzaté z dostupných informací vyhodnocených přítokových zkoušek, byly plošně 

interpretovány pomocí zón s konstantní hodnotou hydraulické vodivosti. V procesu kalibrace byla 

docílena odpovídající shoda pozorovaných a měřených hladin podzemní vody, a byla docílena 
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rovněž přiměřená shoda pozorovaných a modelových průtoků. 

Rozložení modelových zón horizontální hydraulické vodivosti zadaných v 5 modelové vrstvě 

(kolektor A - perucko-korycanské souvrství) je dokumentováno v obrázku. 6-25. Koeficienty 

hydraulické vodivosti v bazálním kolektoru se v oblasti HGR 4611 pohybují v rozmezí 2.10
-4

 až 

3.10
-7 

m/s. Pro větší část plochy rajonu jsou charakteristické hodnoty vodivosti n.10
-5 

m/s. Zvýšené 

hodnoty hydraulické vodivosti jsou situovány v oblasti výchozů bazálního kolektoru na povodí 

Hrádeckého potoka a při jižní hranici s rajonem 4540. 

Modelové hodnoty specifické napjaté storativity byly při kalibraci transientního modelu zadány 

hodnotou 2.10
-6

 m
-1

. 

 

6.2.2. MODELOVÉ PRŮBĚHY HLADIN A PROUDĚNÍ PODZEMNÍ VODY  

 

REŽIM NEOVLIVNĚNÝ ODBĚRY 

Izolinie hladiny podzemní vody pro variantu bez odběrů jsou zobrazeny v obr. 6-26. Centrální 

částí rajonu prochází zlom, který zřejmě rozděluje hydrogeologický rajon na 2 hydraulicky 

samostatné části (východní a západní; obr. 6-26). Hladina v bazálním kolektoru AB je ovlivněna 

oblastmi, kde je říční síť v přímém hydraulickém kontaktu s výchozy kolektoru. Na průběh 

modelových izolinií mají vliv zlomy, které jsou zadány jako zóny snížené propustnosti bazálního 

kolektoru. 

Ve východní části rajonu, tam kde je bělohorské souvrství kryto nadložním izolátorem a tercierními 

vulkanity, je hladina podzemní vody relativně plochá (Mukov, Červený Újezd, Skalice, Lukov; cca 

350 - 400 m n. m). Směrem na východ se projevuje drenážní funkce Milešovského potoka, Modly a 

Vchynického potoka. Výchozy bazálního kolektoru u Velemína jsou v úrovni cca 280 m n. m. 

Mezi Sutomí, Kocourovem a Režným Ú jezdem na povrch lokálně vychází horniny krystalinika. 

Perucko-korycanské souvrství (kolektor A) v této oblasti zřejmě absentuje - na předkřídovou 

elevaci nasedají až horniny bělohorského souvrství. 

Hydrogeologické rozvodí mezi Modlou a Vchynickým a Milešovským potokem lze předpokládat na 

spojnici elevací Košťál - Ostrý. Proud podzemní vody směřující do oblasti Píšťanského meandru 

je spíše bilančně nevýznamný. K odvodnění východní oblasti rajonu dochází rovněž do 

Milešovského potoka, nebo přetoky do rajonu 4540. 

Nejnižší drenážní místo bazálního kolektoru AB v západní části rajonu je v povodí Hradeckého 

potoka u Břvan. Kolektorské souvrství je na většině území kryto mladšími křídovými 

sedimenty, popřípadě tercierními vulkanity (např. Raná, Oblík). 

Proudění podzemní vody směřuje generelně k JZ a je pravděpodobně ovlivněno průběhem zlomů. 

Hladina podzemní vody je relativně plochá - s maximální úrovní v širším okolí Žichova a 

Měrunic. Vyklínění bazálního kolektoru na severu rajonu a úroveň hladiny podzemní vody v této 

oblasti zakládá předpoklad, že z celé plochy západní oblasti rajonu podzemní voda odtéká k JZ - 

nedochází k přetoku podzemní vody přes severní část hranice do Mostecké pánve. Zdrojem 

podzemní vody v bazálním kolektoru je spíše průsak přes nadloží, než přetok přes dělící 

zlomovou linii v centrální části rajonu. 

 

 



Rebilance zásob podzemních vod                                                         ID EIS 10051606-SFŽP 

90 

 

Tabulka 6-9 Bilance proudění podzemní vody; rajon 4611, neovlivněné poměry proudění; 1 – 5 modelová 

vrstva 

 infiltrace toky odběry podloží 2131 4612 4620 celkem 

přítok (l/s) 574 0 0 16 10 5 16 620 

odtok (l/s) 0 498 0 55 28 38 2 620 
 

 infiltrace toky odběry nadloží podloží 2131 4612 4620 celkem 

přítok (l/s) 0 0 0 55 0 0 0 0 55 

odtok (l/s) 0 0 0 16 36 1 2 0 55 
 

 infiltrace toky odběry nadloží podloží 2131 4540 4612 4730 celkem 

přítok (l/s) 371 0 0 36 131 4 56 0 13 611 

odtok  (l/s) 0 261 0 0 292 4 48 0 5 611 
 

 infiltrace toky odběry nadloží podloží 2131 4540 4612 4730 celkem 

přítok (l/s) 0 0 0 292 132 0 0 1 0 424 

odtok  (l/s) 0 0 0 131 293 0 0 0 1 424 
 

 infiltrace toky odběry nadloží 4540 2131 4612 4730 celkem 

přítok (l/s) 0 0 0 293 4 1 0 1 300 

odtok (l/s) 0 25 0 132 139 1 0 3 300 

 

V oblasti mezi Mnichovským Týncem a Třebivlicemi je předpokládán přetok podzemní vody do 

jižního sousedního rajonu 4540. 

Vlastní zdroje podzemní vody v území hydrogeologického rajonu tvoří součet infiltrace do všech 

modelových vrstev: 574 + 371 = 945 l/s. 

Vertikální přetok mezi povrchem a bazálním kolektorem vychází v oblasti maximální mocnosti 

sledu sedimentů (existence aktivní první a druhé modelové vrstvy) malý - v řádu desítek litrů 

(55, respektive 36 l/s). 

Infiltrace a drenáž do toků jsou v partiích připovrchové zóny poměrně vyrovnané (574, respektive 

498 l/s a 371, respektive 261 l/s). Významná bilanční část proudění podzemní vody v ploše 

hydrogeologického rajonu probíhá v připovrchové vrstvě. 

Výměna podzemí vody s okolními hydrogeologickými rajony (4540, 2131, 4612, 4730 a 4620) je 

bilančně málo významná s výjimkou rajonu 4540 (Ohárecká křída). V rámci bazálního kolektoru 

je simulován odtok podzemní vody o velikosti 139 - 4 = 135 l/s. V rámci připovrchové vrstvy je 

výměna podzemí vody s tímto rajonem poměrně vyrovnaná. 

Přítoky ze všech okolních jednotek jsou z modelu vyčísleny 111 l/s. Odtok podzemní vody vychází 

271 l/s. Odtok do okolních hydrogeologických jednotek je o 160 l/s větší než přítok podzemní vody. 

 
SIMULACE PROUDĚNÍ PODZEMNÍ VODY S ODBĚRY 

Izolinie hladiny podzemní vody při simulovaných maximálních odběrech obsahuje příloha obr. 6-30, 

na obr. 6-29 jsou vyznačena i místa odběrů podzemní vody. Vykresleny jsou snížení hladiny 

podzemní vody oproti neovlivněnému stavu odběry. Ve východní oblasti hodnoceného rajonu 

4611 (v rámci kolektorské polohy bělohorského souvrství) zřejmě může docházet k vyznívání 

hydraulických vzruchů z oblasti rajonu 4612 (zaujímá Ústeckou termu). 
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Tabulka 6-10 Bilance proudění podzemní vody; rajon 4611, maximální odběry; 1 – 5 modelová vrstva 

 infiltrace toky odběry podloží 2131 4612 4620 celkem 

přítok (l/s) 574 0 0 16 10 5 16 620 

odtok  (l/s) 0 484 13 56 28 38 1 620 
 

 infiltrace toky odběry nadloží podloží 2131 4612 4620 celkem 

přítok (l/s) 0 0 0 56 0 0 0 0 56 

odtok  (l/s) 0 0 0 16 37 1 2 0 56 
 

 infiltrace toky odběry nadloží podloží 2131 4540 4612 4730 celkem 

přítok (l/s) 371 1 0 37 126 4 63 0 10 614 

odtok  (l/s) 0 236 21 0 300 4 46 0 7 614 
 

 infiltrace toky odběry nadloží podloží 2131 4540 4612 4730 celkem 

přítok (l/s) 0 0 0 300 128 0 0 0 0 428 

odtok  (l/s) 0 0 0 126 300 0 0 1 1 428 
 

 infiltrace toky odběry nadloží 4540 2131 4612 4730 celkem 

přítok (l/s) 0 0 0 300 5 1 0 1 307 

odtok (l/s) 0 25 20 128 131 1 0 3 307 

 

V území hydrogeologického rajonu 4611 dominují odběry z hlavního kolektoru AB. Na počátku 

devadesátých let dosahoval úhrnný odběr přibližně 54 l/s. 

Bilančně významné odběry jsou soustředěny: 

 v povodí Modly u Vlastislavy (cca 27 l/s), 

 v povodí Voračovky - východně od Blešna (cca 12  l/s). 

Největší odběry jsou situovány v místech přerušení hydraulické  spojitosti bazálního kolektoru 

vlivem zlomů, nebo vyklíněním kolektoru v oblasti předkřídových elevací.  

 

 

SIMULACE TRANSIENTNÍHO PROUDĚNÍ PODZEMNÍ VODY V OBDOBÍ 2001 AŽ 2010 

Transientní (neustálená) modelová simulace proudění podzemní vody je pro období 

hydrologických let 2001-2010 řešena v měsíčním kroku. Na úroveň hladiny podzemní vody má 

vliv především: 

 velikost aktuální infiltrace, 

 velikost kapacitních parametrů kolektoru, 

 hloubka a poloha jímacího objektu, 

 velikost odběrů podzemní vody. 

Vývoj odběrů podzemní vody v rajonu 4611 v simulovaném období je dokumentován na obr. 7.2. 

Průměrný odběr v posuzovaném rajonu dosahoval 30 l/s. V roce 2002 došlo k nárůstu odběru 

podzemní vody z vrtů Mo-1 až Mo-4 (VHB 330307; SčVK Vlastislav). 
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Obrázek 6-21 Vývoj ročních odběrů podzemní vody v období hydrologických let 2001-2012 

 

V hydrogeologickém rajonu není povrchový odtok monitorován. Koncepce transientního 

hydraulického modelu ve vztahu k infiltraci přejímá relativní měsíční hodnoty infiltrace do 

podzemních vod (RC) z hydrologického modelu. Absence dostupných měřených prvků (řady 

průtoků; řady úrovní hladiny podzemní vody) neumožňuje v hydraulickém modelu docílit 

zpřesnění efektivní srážkové infiltrace z hlediska její časové distribuce. 

 

 

Obrázek 6-22 Roční hodnoty relativní infiltrace – transientní simulace období hydrologických let 2001-2010, 

rajon 4611 

 

Nejsušší (z hlediska dotace podzemních vod) byly na území hydrologického rajonu 4611 

hydrologické roky 2007, 2008 a 2009. K rokům „infiltračně průměrným" náleží léta 2003, 2004 

a 2006. Infiltračně nadprůměrné byly hydrologické roky 2002, 2005 a 2010. 
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6.2.3. PROGNÓZNÍ MODELY PROUDĚNÍ PODZEMNÍ VODY 

 

Simulace průměrného hydrologického roku 

Transientní simulace průměrného hydrologického roku je založena na velikosti srážkové dotace 

stanovené jako aritmetický průměr měsíčních efektivních infiltrací transientního modelu pro období 

hydrologických let 2001 až 2010. 

Hodnoty efektivní infiltrace v ploše hydrogeologického rajonu 4611 (průměrný hydrologický rok) 

jsou dokumentovány v grafu na Obr. 6-23. Odpovídající hodnoty měsíční drenáže podzemní vody 

do říční sítě v území rajonu jsou v grafu na Obr. 6-24. V grafech uvedené relativní hodnoty pro 

jednotlivé měsíce jsou násobky průměrné infiltrace resp. drenáže (945 l/s resp. 754 l/s) odladěné 

v rámci stacionárních simulací. Odběr je zadán 30 l/s. 

 

 

Obrázek 6-23 Doplňování přírodních zdrojů v průměrném hydrologickém roce 

 

 Srážkově nadprůměrné měsíce (perioda s hlavním doplněním zásob podzemní vody) 

začínají na území hydrogeologického rajonu 4611 listopadem a končí v březnu. 

Maximální doplnění zásob podzemní vody nastává v únoru. 

 V období duben - červenec (při užití podkladů hydrologického modelu) k doplňování 

zásob podzemní vody ze srážek nedochází (veškerý objem vypadlých srážek je 

evapotranspirován, zčásti dochází k povrchovému odtoku). 

 K mírnějšímu (a méně četnému ve smyslu jednotlivých let) doplnění zásob podzemní 

vody dochází v srpnu, září a říjnu. 
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Obrázek 6-24 Drenáž podzemní vody do povrchových vod v pr ůměrném hydrologickém roce 

 

Modelová drenáž podzemní vody do povrchových toků pro průměrný hydrologický rok vychází 

relativně stabilní  (maximum  1.20,  minimum  0.89  průměrné  hodnoty).  Srážková  infiltrace  

je v průměrném hydrologickém roku rovnoměrně rozdělena, vyhlazeny jsou „extrémy" běžných let. 

Shodně s průběhem infiltrace maximální drenáž podzemní vody do říční sítě nastává v únoru. 

Minima vychází na říjen. 

 

Variantní simulace vodohospodářského využití území 

V rámci hydrogeologických modelů  byly  realizovány  stacionární  simulace  variantních  odběrů 

za účelem posuzování jejich regionálního vlivu. Prezentovány jsou: 

 varianta současných odběrů - odběry na úrovni průměru roku 2010 z každého 

registrovaného odběrného místa, v HGR 4611 simulovány odběry 33.8 l/s, 

 varianta  blízké  perspektivy  -  odběry  na  úrovni  maxima  dosaženého  za  roky  2007  -  

2010 z každého registrovaného odběrného místa, v HGR 4611 simulovány odběry 38.3 l/s. 

Porovnání variant celkového odběru z rajonu 4611 obsahuje tab. 6-18. Současný odběr podzemí 

vody je ve srovnání s maximálním odběrem přibližně o 38 % menší. Odběry jsou soustředěny 

ve východní části rajonu. Aktuální rozložení odběrů je obdobné jako v období odběrů 

maximálních. Perspektivní odběry jsou přibližné o 30 % menší než v době maximálních odběrů.  

 

Bilance proudění podzemní vody; rajon 4611, současné odběry; 1 – 5 modelová vrstva 

 

Tabulka 6-11 Varianty zadaných modelových odběrů v HGR 4611 

 odběr (l/s) 

HG rajon plocha (km2) max. současný perspektivní 

4611 280.11 54.1 33.8 38.3 
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V tabulce 6-12, resp. 6-13 jsou uvedeny základní bilance pro varianty současných a 

perspektivních odběrů podzemní vody. 

 

 

Tabulka 6-12 Bilance proudění podzemní vody; rajon 4611, současné odběry; 1 – 5 modelová vrstva 

 infiltrace toky odběry podloží 2131 4612 4620 celkem 

přítok (l/s) 574 0 0 16 10 5 15 619 

odtok  (l/s) 0 491 6 55 27 38 2 619 
 

 infiltrace toky odběry nadloží podloží 2131 4612 4620 celkem 

přítok (l/s) 0 0 0 55 0 0 0 0 55 

odtok (l/s) 0 0 0 16 36 1 2 0 55 
 

 infiltrace toky odběry nadloží podloží 2131 4540 4612 4730 celkem 

přítok (l/s) 371 2 0 36 123 4 62 0 11 609 

odtok  (l.s-1) 0 249 16 0 288 4 43 0 9 609 
 

 infiltrace toky odběry nadloží podloží 2131 4540 4612 4730 celkem 

přítok (l/s) 0 0 0 288 130 0 0 0 0 418 

odtok  (l/s) 0 0 0 123 294 0 0 0 1 418 
 

 infiltrace toky odběry nadloží 4540 2131 4612 4730 celkem 

přítok (l/s) 0 0 0 294 5 1 0 1 301 

odtok  (l/s) 0 25 12 130 130 1 0 3 301 
 

 

Tabulka 6-13 Bilance proudění podzemní vody; rajon 4611, perspektivní odběry; 1 – 5 modelová vrstva 

 

 

 

 

infiltrace toky odběry podloží 2131 4612 4620 celkem 

přítok (l/s) 574 0 0 16 10 5 16 620 

odtok  (l/s) 0 491 8 55 27 38 2 620 
 

 infiltrace toky odběry nadloží podloží 2131 4612 4620 celkem 

přítok (l/s) 0 0 0 55 0 0 0 0 55 

odtok (l/s) 0 0 0 16 36 1 2 0 55 
 

 infiltrace toky odběry nadloží podloží 2131 4540 4612 4730 celkem 

přítok (l/s) 371 2 0 36 126 4 62 0 10 612 

odtok  (l/s) 0 245 16 0 294 4 44 0 9 612 
 

 infiltrace toky odběry nadloží podloží 2131 4540 4612 4730 celkem 

přítok (l/s) 0 0 0 294 130 0 0 0 0 424 

odtok  (l/s) 0 0 0 126 297 0 0 0 1 424 

 
 infiltrace toky odběry nadloží 4540 2131 4612 4730 celkem 

přítok (l/s) 0 0 0 295 5 1 0 1 302 

odtok  (l/s) 0 25 14 130 129 1 0 3 302 
 

Aktuální (34 l/s) i perspektivní úhrnný odběr (38 l/s) z rajonu 4611 vychází obdobně. Podíl 

současného odběru na vlastních zdrojích rajonu je 34/945 = 0.04. Vyčíslená modelová bilance rajonu 

nemá podklad v měření průtoků a v hodnocení odtoku podzemní vody realizovaném pro území 

rajonu. Stanovené údaje zdrojů podzemní vody tak reprezentují expertní odhad, vycházející z 

analogie velikosti modelové infiltrace a hydraulických charakteristik horninového prostředí s 

okolními hydrogeologickými rajony.  
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Obrázek 6-25 rozložení horizontální hydraulické vodivosti 

kolektoru A_AB v modelu regionu 13. 
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Obrázek 6-26 Modelové izolinie hladiny podzemní vody, 

neovlivněné poměry proudění v kolektoru A_AB v modelu 

regionu 13. 
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Obrázek 6-27 Modelové izolinie hladiny podzemní vody, 

poměry proudění v kolektoru A_AB při maximálních odběrech 

v modelu regionu 13. 
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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. 

 

Tabulka 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. 

V rajonech základní vrstvy došlo k vyřazení vrtů s hloubkou menší než 10 m pro hodnocení 

jednotlivých kolektorů; tyto mělké vrty byly zařazeny do samostatně hodnocené skupiny připovrchové 

zóny (viz níže).  

Údaje z pramenů byly zahrnuty vždy do konstrukce připovrchové zóny, a většinou zároveň do 

konstrukce map jednotlivých kolektorů - s výjimkou těch pramenů, které byly zařazeny do izolátoru či 

neznázorňovaného kolektoru. 

Pro konstrukci účelových map charakterizujících připovrchovou zónu (PPZ) byly použity analýzy 

podzemních vod z vrtů s hloubkou do 30 m a z pramenů bez ohledu na litologické rozdíly a kolektory. 

Do připovrchové zóny byly zařazeny i vrty s hloubkou menší než 10 m, které byly vyřazeny 
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z hodnocení jednotlivých kolektorů. Smyslem bylo vytvořit připovrchovou zónu celého rajonu, nikoli 

pouze bilancovaného kolektoru.  

Z hodnocení upravitelnosti podzemních vod v bilancovaných rajonech byly vyřazeny všechny analýzy 

starší roku 1960.  

 

Tabulka 7-2 Počet analýz podzemní vody v HGR 4611 

Kolektor celkový počet analýz v databázi 
použité analýzy 

upravitelnost chemický typ 

A_AB 88 88 74 

Připovrchová zóna 103 103  

Indikace znečištění 34 34  

 

Analýzy podzemních vod z indikačních, monitorovacích a sanačních vrtů v oblasti starých 

ekologických zátěží nebyly zahrnuty do celkového hodnocení upravitelnosti podzemních vod. 

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

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

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

použity pro vyhodnocení upravitelnosti. 

Uprostřed HGR 4611 v kolektoru A převažuje kategorie upravitelnosti A2, upravitelnost se směrem 

k Z, ale i k S a J zhoršuje, především vinou růstu obsahu rozpuštěných látek - síranů a železa. 

V západní třetině rajonu tedy převažuje nejhorší kategorie >A3, částečně i vlivem fluoru.  

Připovrchová zóna příliš neodpovídá poměrům v kolektoru A – uprostřed HGR 4611 převažuje 

kategorie A1-A2, upravitelnost se směrem k Z i V zhoršuje na kategorie A3 až >A3, především vinou 

růstu obsahu rozpuštěných látek – síranů, železa a znečištění dusičnany. Kontaminace u Bílinky je 

způsobena mj. vysokým obsahem uhlovodíků a u Červeného Újezda kadmiem. 
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Obrázek 7-1 Upravitelnost podzemní vody kolektoru A_AB v HGR 4611 
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Obrázek 7-2 Upravitelnost podzemní vody připovrchové zóny včetně indikace znečištění v HGR 4611  
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7.2. VÝVOJ KVALITY PODZEMNÍ VODY 

V rajonu 4611 se nachází jeden vrt a dva prameny s reprezentativními časovými řadami chemického 

složení podzemní vody. Vrt VP1881 (2M-196) reprezentuje kvartérní kolektor Labe, pramen PP0502 

reprezentuje kolektor A, kdežto pramen PP 0496 vytéká z izolátoru a má charakter spíš hořké vody. 

Odběry byly prováděny dvakrát ročně od roku 1991. Přehled vrtů je uveden v tabulce 7-3 a na obrázku 

7-3, grafy koncentrací vybraných prvků s proloženými regresními přímkami na obrázku 7-4. 

.  

 

Obrázek 7-3 Lokalizace objektů s časovými řadami chemických analýz podzemní vody 

 

Tabulka 7-3 Přehled objektů s časovými řadami chemických analýz podzemní vody 

Typ  

objektu 
X Y 

Z  

(m n.m.) 
název  ČHMÚ kolektor 

hloubka 

 (m) 
lokalizace 

vrt -762503 -985658 158.2 2M-196 VP 1881 Q 25.8 Prackovice nad Labem 

pramen -782288 -1001883 238 U topolu PP 0496 
Izolátor 

 (hořká voda) 
0 Raná 

pramen -768660 -994288 265 U kapličky PP 0502 A 0 Teplá 
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Obrázek 7-4 Časové řady s proloženými regresními přímkami koncentrací Cl, NO3 a SO4 a celkové mineralizace 

(TDS). 

 

U vrtu VP1881 (kvartér) a pramene PP0502 (kolektor A) pro krátkou dobu pozorování nelze 

objektivně zhodnotit trendy (spíše stoupající všechny složky u vrtu a klesající u pramene). Pramen U 

topolu u Rané, nejen že má charakter hořké vody, ale i trend stále se zvyšující mineralizace (nad 3 g/l), 

obsahu chloridů a dusičnanů, jež se blíží 50 mg/l (nejvyšší mezná hodnota ve smyslu Vyhlášky č. 

252/2004 Sb. pro pitnou vodu). 
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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.  

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.  

HGR 4611 neobsahuje vybrané lokality, které byly identifikovány jako prioritní s cennými 

ekosystémy z hlediska jejich vazby na podzemní vodu. 

Obrázek 8-1 ukazuje rozmístění jednotlivých maloplošných zvláště chráněných území, evropsky 

významných lokalit, ptačích oblastí v HGR 4611. Seznam MZCHÚ, EVL a PO je uveden i v tab. 8-1, 

8-2. 

 

 

Obrázek 8-1 Biotopy s vazbou na vodu, MZCHÚ, EVL a PO v HGR 4611 
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Tabulka 8-1 Seznam maloplošných zvláště chráněných území v HGR 4611 

KOD KAT NÁZEV 

ROZLOHA 

(ha) 

Rozloha 

biotopu % 

Orgán ochrany 

přírody 

202 PP Kuzov 7,9225 0 0 AOPK ČR 

214 PR Lipská hora 22,7571 0 0 AOPK ČR 

226 NPR Lovoš 51,2273 0 0 AOPK ČR 

241 OP Milá 4,1238 0 0 AOPK ČR 

241 PR Milá 19,9436 0 0 AOPK ČR 

242 NPR Milešovka 58,9229 0 0 AOPK ČR 

282 NPR Oblík 23,3826 0 0 AOPK ČR 

120 PR Hradišťanská louka 2,9281 0 0 AOPK ČR 

128 PP Chloumek 1,6038 0 0 krajský úřad 

139 NPP Jánský vrch 8,4573 0 0 AOPK ČR 

361 NPR Raná 9,3618 0 0 AOPK ČR 

447 OP Tobiášův vrch 0,0186 0 0 AOPK ČR 

447 PP Tobiášův vrch 3,4353 0,0719 2,09 AOPK ČR 

1827 PR Písečný vrch 39,1405 0 0 krajský úřad 

2421 NPP Borečský vrch 11,9591 0 0 AOPK ČR 

2432 PR Březina 11,9417 0,2418 2,02 AOPK ČR 

2469 PR Čičov 5,6287 0 0 AOPK ČR 

2174 OP Velká Volavka 2,7564 0,25 9,07 krajský úřad 

2174 PP Velká Volavka 0,5943 0,1311 22,06 krajský úřad 

1644 OP Lužické šipáky 5,7048 0 0 AOPK ČR 

1644 PP Lužické šipáky 4,1416 0 0 AOPK ČR 

KOD – číselný kód, pod kterým je MZCHÚ vedeno v ÚSOP (Digitálním registru Ústředního seznamu ochrany přírody); 

KAT – kategorie MZCHÚ: OP-ochranné pásmo, PR-přírodní rezervace, NPR-národní přírodní rezervace, NPP-národní 

přírodní památka, PP-přírodní památka; Rozloha biotopu - uvádí souhrnně rozlohu biotopů s vazbou na podzemní vodu v 

hektarech, procento - jejich souhrnné plošné procentuální zastoupení v daném území. 
 

Tabulka 8-2 Seznam evropsky významných lokalit v HGR 4611 

KOD SITECODE KAT NÁZEV 

ROZLOHA 

(ha) BIOREG PO_vodni PO_habitat PO_druh 

2793 CZ0422075 EVL Borečský vrch 34,1356 c       

2795 CZ0423202 EVL Březina 59,7703 c ano   1166 

2807 CZ0423212 EVL Hořenec - Číčov 20,831 c       

2817 CZ0420406 EVL 

Křížové vršky, Malý vrch, 

 Šibeník 18,3414 c       

2822 CZ0424037 EVL Lovoš 292,9447 c       

2825 CZ0420416 EVL Milešovka 490,1785 c ano 9,10E+01   

2829 CZ0424039 EVL Oblík - Srdov - Brník 335,1659 c       

2836 CZ0424033 EVL Raná - Hrádek 168,942 c       

2837 CZ0423227 EVL Sinutec - Dlouhý kopec 31,5786 c       

2848 CZ0423233 EVL Vrch Milá 5,49 c       

2849 CZ0423236 EVL Všechlapy - Kamýk 12,0851 c       

5476 CZ0420459 EVL Košťálov 485,4839 c       

5477 CZ0420455 EVL Lhota 82,9671 c       

5479 CZ0420454 EVL Lipská hora 66,0249 c       

5486 CZ0420456 EVL Ostrý 93,2383 c       

SITECODE – mezinárodní kód EVL či PO používaný v rámci soustavy NATURA 2000  

BIOREG – biogeografická oblast: c = kontinentální, p = panonská 

PO – ptačí oblast  

PO_vodni – uvádí, zda je v dané EVL předmět ochrany vázaný na vodu  

PO_habitat – uvádí, které habitaty jsou předmětem ochrany EVL  

PO_druh – uvádí, které druhy jsou předmětem ochrany EVL či PO  
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Následuje stručný popis jednotlivých chráněných území (MZCHÚ, EVL a PO) s vazbou na vodu nebo 

význačných z geologického hlediska (např. výchozy jednotlivých kolektorů apod.) z veřejně 

dostupných zdrojů uvedených u každé lokality. 

 

BOREČSKÝ VRCH 

 

Obrázek 8-2 Vrch Boreč (http://www.cittadella.cz) 

 

Převážně zalesněný NPP a EVL Borečský vrch se zdvihá mezi obcemi Boreč a Režný Újezd, asi 4,5 

km západně od Lovosic. Součástí lokality je národní přírodní památka Borečský vrch. Chráněné území 

bylo vyhlášeno v roce 1951, jeho výměra činí 18,7 ha. 

Vrch Boreč (kóta 449) je intruzí sodalitického trachytu do silicifikovaných jílovitých vápenců 

rohateckých vrstev. Je to morfologicky dokonalá kupa - geologicky vypreparovaný trachytický lakolit, 

vystupující z mírně zvlněného terénu křídové tabule. Trachytové těleso je obklopeno balvanitými 

sutěmi, v nichž se udržuje relativně konstantní teplota. Dutiny v těchto sutích mají stejný dynamický 

režim jako oboustranně otevřená jeskyně. V zimním období se jimi procházející vzduch ohřívá a 

vznikají tak výrony teplejšího vzduchu (ventaroly), které neinformovaná veřejnost může považovat za 

plynné exhalace spojené se sopečnou činností.  

Výrony teplého vzduchu udržují ve vrcholové partii stabilní teplotní podmínky (nedochází k 

zamrzání), díky čemuž je tato lokalita unikátní i z botanického hlediska. V jejich bezprostředním okolí 

se v zimě neudrží sníh. Rozdíl teplot unikajícího vzduchu a okolního prostředí bývá až 16°C.  

Půdy se rychle střídají podle svahu a expozice, především eutrofní kambizemě a rankery s 

pararendzinami. Při úpatí svahu lze v polštářích lomikamene růžicovitého (Saxifraga decipiens) 

rozeznat otvory, kudy je nasáván vzduch, aby se v puklinách ohřál a obohatil o vlhkost a jako lehčí 

stoupal vzhůru k otvorům při vrcholu kopce. Za mrazivého počasí se vznáší nad horním vyústěním 

puklin mlžný opar. Na jaře se směr proudění obrátí a studený vzduch vytéká v úpatí sutě; zde je možné 

i v pozdním jaru spatřit ledové krápníčky. 
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Na specifické mikroklimatické poměry je vázán výskyt rostlinných druhů, nesnášejících pokles teploty 

pod 0°C, např. játrovky Targionia hypophylla, česky borečka vzácná. Vegetační kryt svahů 

Borečského vrchu je velmi pestrý a bohatý na ohrožené a zvlášť chráněné druhy rostlin, např. koniklec 

otevřený (Pulsatilla patens), hvozdík pyšný (Dianthus superbus), kosatec bezlistý (Iris aphylla), 

řeřišničník skalní (Cardaminopsis petraea) a pomněnku úzkolistou (Myosotis stenophylla). Převládají 

přirozené listnaté porosty a suťové lesy s lípou, javorem a jasanem. Jižní svahy pokrývá teplomilná 

doubrava s bohatým keřovým patrem. Severní sutě ostrůvkovitě porůstá bříza, jeřáb, na úpatí líska. 

Fauna území je převážně lesní a její skladba je také ovlivněna zdejšími mikroklimatickými 

zvláštnostmi. Z obratlovců zde můžeme po dešti hojně vidět např. mloka skvrnitého (Salamandra 

salamandra), z bezobratlých jsou zatím prozkoumáni jen měkkýši a částečně také brouci, z nichž 

nejvýznamnější je přímo v suťových polích žijící střevlík Pterostichus negligens, který je tzv. 

glaciálním reliktem, tedy pozůstatkem ledových dob. 

Územím je vedena trasa naučné stezky Lovoš – Boreč, v tomto úseku atraktivní zejména za mrazivých 

zimních dnů. Území je jako stejnojmenná EVL zařazeno do soustavy Natura 2000 k ochraně koniklece 

otevřeného. 

Biotopy koniklece otevřeného (Pulsatilla patens) předpokládaně nejsou ohroženy zastíněním 

náletových dřevin: lípy velkolisté (Tilia platyphyllos), jeřábu (Sorbus sp.), břízy bělokoré (Betula 

pendula) a dalších, velmi pomalu se šířících na okolních postupně zazemňovaných sutích.  Plochy 

mimo lesní porosty ponechávány samovolnému vývoji bez speciálních zásahů. Za příznivých 

okolností lze uplatnit samovolný přirozený vývoj lesních porostů, jen s občasným usměrněním. Při 

vysokém tlaku zvěře, nebo kalamitním průběhu trachomykózního onemocnění, bude nutná umělá 

obnova do vznikajících mezer, nejvhodněji miskovou síjí (dub, habr, lípa). Postup obnovy by sledoval 

postup rozpadu porostů. V území nebyl doposud prováděn žádný managementový zásah ve prospěch 

koniklece otevřeného (Pulsatilla patens). V případě zahušťování porostu břízy bělokoré (Betula 

pendula) a dalších dřevin nebo expanze některého druhu bude vhodným opatřením redukce množství 

dřevin a prosvětlení lokality spolu s odstraněním zbytků z lokality.  

(http://www.cittadella.cz) 

 

BŘEZINA 

Rašeliniště PR a EVL Březina ve svahu Bukového vrchu mezi Milešovem a Kostomlaty pod 

Milešovkou je jediným rašeliništěm v Milešovské části Českého středohoří a současně i největším 

rašeliništěm celého středohoří. Roku 1952 bylo jezírko Pod názvem "Rašeliniště pod Bukovým 

vrchem" prohlášeno chráněným územím. V roce 1969 pak došlo k jeho sloučení s chráněným územím 

"Bukový vrch" (ochrana květnatých bučin s buky dosahujícími stáří až 190 let), které se rozkládá se na 

přilehlém suťovém svahu. Tím vznikla přírodní rezervace nesoucí název "Březina" o celkové rozloze 

11,6 ha. Součástí ochranné péče o rašeliniště jsou nutné regulační zásahy, mající zamezit jeho 

zarůstání břízou a orobincem širolistým.  

Milešovské středohoří je oblastí, v níž převažují samostatně čnějící sopečné kužely s příkrými srázy. 

Takový krajinný reliéf neposkytuje pro vznik rašelinišť příliš vhodné podmínky. Proto je zde 

přítomnost rašeliniště chápána jako věc dosti mimořádná. Jeho vznik zapříčinil mohutný sesuv ve 

východním svahu Bukového vrchu, který zde vytvořil bezodtokou pánev. Dle jiných názorů byla tato 

pánev v dávné minulosti částečně upravena lidskou rukou ve snaze vybudovat zde chovný rybník. 

Tomu by mohl nasvědčovat i průběh lesní cesty, která zde plní funkci hráze.  

 

http://www.cittadella.cz/
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Obrázek 8-3 Rašeliniště Březina (foto Karel Tvrdík, mapy.cz) 

 

V rašeliništi se nachází dva ostrůvky živé rašeliny. Významným rostlinným druhem, jemuž se zde 

dobře daří, je uměle vysazená masožravka rosnatka okrouhlolistá (Drosera rotundifolia). V pozdním 

létě zde pak hojně rozkvétá žlutými kvítky bublinatka jižní (Utricularia australis), za zmínku stojí i 

přítomnost suchopýru úzkolistého (Eriophorum angustifolium). Jinak je rašliniště považováno z 

floristického hlediska za velmi chudé a nevyvinuté, což svědčí o jeho relativně malém stáří.  

To stejné lze vyslovit i v případě zdejší fauny. Nevelké stáří rašeliniště totiž dokládá i absence 

tyrflobiontních či tyrfofilních druhů hmyzu, obvykle vázaných na rašeliník. Zoolologické průzkumy 

prokázaly v areálu rezervace celkem 87 druhů obratlovců. Z obojživelníků vázaných na vodu se jedná 

o čolka obecného (Tritulus vulgarit), kuňku obecnou (Bombina bombina), ropuchu zelenou (Bufo 

viridis), skokana hnědého (Rana temporaria) či skokana ostronosého (Rana dalmatina). Za 

nejvýraznějšího zástupce savců bývá uváděn hrabošík podzemní (Microtus subterraneus.)  

Vedle tohoto rašeliniště jsou v Českém středohoří známy již pouze dvě menší rašeliniště nacházející se 

v jeho Verneřické části na pravém břehu Labe. Jedná se o rašeliniště nedaleko Sedla a nedávno nově 

zjištěné rašeliniště na vrchu Matrý u Čeřeniště.  

(http://www.ceskestredohori.cz) 

 

HOŘENEC – ČÍČOV 

PR a EVL tvoří Číčovský kopec ležící severozápadně od obce Hořenec je územím s travinnými 

společenstvy stepního charakteru a keřovitými společenstvy vytvořenými sukcesí (tj. postupným 

neřízeným přírodním zarůstáním). Rozkládá se na ploše o rozloze necelých 21 ha. Ochranný režim je 

zaměřen právě na rostlinná a živočišná společenstva stepního charakteru. Přírodní rezervace Číčov 

(výška 413–477 m n. m., výměra 7,2 ha) byla vyhlášena dne 23. 5. 1951. 

 

http://www.ceskestredohori.cz/
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Obrázek 8-4 EVL Hořenec - Číčov (http://www.ochranaprirody.cz) 

 

Lokalita Číčov reprezentuje z geologického hlediska povrchové produkty sopečné činnosti 

vulkanosedimentárního komplexu a jejich přívodní dráhu. Nyní je to erozní relikt na slínovcích 

teplického souvrství v podobě k jihu orientovaného výběžku. Hřbet kót 483 Dlouhá a 477 Číčov je 

tvořen jak lávovými výlevy olivinického nefelinitu a nefelinického bazanitu, tak doprovodnými 

klastiky tohoto vulkanismu převážně autoklastitového charakteru. Je to běžný vývoj spodního 

subkomplexu. Na tomto podkladu je chráněna specifická květena. Velkou zvláštností Českého 

středohoří je výskyt minerálu aragonitu - modifikace uhličitanu vápenatého, jehož tzv. hořenecký typ 

zde vytváří podlouhlé jehlicovité i robustnější, většinou žlutě zabarvené krystaly. Tyto útvary vznikly 

při vulkanické činnosti, kdy se nízce temperované látky ochladily průchodem porézními tufy, a 

minerál vykrystaloval. Vyskytují se zde zřejmě největší aragonitové krystaly na světě. Největší se 

našly patrně ve 30. letech 20. století, kdy na úpatí vrchu existovaly dva drobné lůmky. Další velké 

krystaly byly nalezeny při průzkumech v osmdesátých a devadesátých letech 20. století. Krystaly 

objevené v dutinách při úpatí vrchu běžně dosahovaly decimetrové velikosti, ovšem našly se i kusy 

mimořádných velikostí. 

Hojně se zde vyskytuje silně ohrožený koniklec luční český (Pulsatilla pratensis subsp. bohemica). 

Kromě této rostliny se zde vyskytují i další chránění zástupci teplomilných společenstev stepního 

charakteru, jako je kavyl Ivanův (Stipa pennata), kavyl vláskovitý (Stipa capillata), hlaváč žlutavý 

(Scabiosa ochroleuca), či sesel fenyklový (Seseli hippomarathrum), pryšec chvojku (Euphorbia 

cyparissias), dále pak rozrazil rozprostřený (Veronica prostrata), rozrazil klasnatý 

(Pseudolysimachion spicatum), mateřídoušku časnou pravou (Thymus praecox subsp. praecox), 

hvozdík kartouzek (Dianthus carthusianorum), mochnu písečnou (Potentilla arenaria). 

Po ukončení pastvy ovcí na Číčově v minulém století docházelo k silnému zarůstání stepních trávníků 

ovsíkem, řízená pastva ovcí a koz byla obnovena v roce 1998. V rámci programu LIFE+ již proběhlo 

odstranění nežádoucího náletu křovin a dále je prováděna pravidelná pastva.  

Číčov byl oblíbeným relaxačním místem malíře, grafika a ilustrátora Kamila Lhotáka. Pod Číčovem 

byly točeny části filmového zpracování Máchova Máje, jedná se většinou o scény s katem a se 

šibenicí. 

(http://www.ochranaprirody.cz, http://botany.cz, http://lokality.geology.cz) 

 

http://www.ochranaprirody.cz/
http://botany.cz/cs/pulsatilla-pratensis-bohemica/
http://botany.cz/cs/stipa-pennata/
http://botany.cz/cs/stipa-capillata/
http://botany.cz/cs/scabiosa-ochroleuca/
http://botany.cz/cs/seseli-hippomarathrum/
http://botany.cz/cs/veronica-prostrata/
http://botany.cz/cs/pseudolysimachion-spicatum/
http://botany.cz/cs/dianthus-carthusianorum/
http://botany.cz/cs/potentilla-arenaria/
http://www.ochranaprirody.cz/
http://botany.cz/
http://lokality.geology.cz/
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HRADIŠŤANSKÁ LOUKA 

 

Obrázek 8-5 Hradišťany (http://www.archeologickyatlas.cz) 

 

PR Hradišťanská louka se nachází na kopci Hradišťany (německy Radelstein), což je čedičový 

a znělcový vrch. Jedná se o druhý nejvyšší vrchol Českého středohoří. Nalézá se asi 7 km jihozápadně 

od Milešovky (837 m.n.m.) který je součástí chráněné krajinné oblasti České středohoří a zhruba 

5 kilometrů severozápadně od obce Třebívlice, odkud sem také vede červená turistická značka. 

Většina kopce včetně vrcholové části spadá do katastrálního území Mukov obce Hrobčice v okrese 

Teplice. Hradišťany jsou druhým nejvyšším vrcholkem po Milešovce v této oblasti.  Na travnaté 

náhorní plošině jsou jasně zřetelné stopy po starém keltském hradišti oválného či kruhového tvaru, 

které bylo obklopeno dvojitým valem z čedičových kamenů, val je zde místy vysoký až 2 metry. Jedná 

se o hradiště z doby knovízské kultury (pozdní doba bronzová až doba železná - 8. až 6. století př. n. 

l.) - významná archeologická lokalita. Později toto místo využívali Keltové a ještě později Slované. 

Jde o nejvýše položené starověké hradiště v České republice. Nikdo vlastně dodnes neví, proč zde byla 

tak mohutná hradba zbudována, protože zde ještě nebyl proveden archeologický výzkum. 

Jde o jedno z mála míst v Čechách, na nichž se dochovalo tzv. primární bezlesí – pozůstatek stepní 

krajiny před vznikem přirozeného lesa po konci doby ledové. Půda na vrcholu je velice úrodná a ještě 

v 19. století byla zemědělsky využívána, zdejší tráva a řada podhorských bylin velice svědčily koním. 

Přírodní rezervace má velikost zhruba 4 ha a založil ji rod Lobkowiczů již v r. 1952. Předmětem 

ochrany je především místní neobvyklé rostlinné společenstvo podhorské louky, ve kterém je možné 

se i v současné době setkat s řadou vzácných druhů rostlin jako je úpolín nejvyšší (Trollius altissimus), 

úpolín evropský (Trollius europaeus), hadí mord nízký (Scorzonera humilis) nebo vzácná tráva 

kostřava ametystová (Festuca amethystina L.), lilie zlatohlavá (Lilium martagon), plicník úzkolistý 

(Pulmonaria angustifolia), hrachor různolistý (Lathyrus heterophyllus L.) a další. Vstavačovité 

rostliny (Orchideaceae) a také kriticky ohrožený druh stařinec oranžový (Tephroseris aurantiaca), 

které byly vůdčím motivem pro někdejší vyhlášení přírodní rezervace, se již po mnoho let nevyskytují. 

Vymizely především vinou nevhodného hospodaření na lokalitě. Uvažuje se o umělém zavedení 

stařince oranžového zpět na tuto lokalitu. Louku je nutné stále udržovat sekáním a následným 

odvozem posečené hmoty. 

(http://www.ceskestredohori.cz, http://www.hrobcice.cz) 

http://www.ceskestredohori.cz/
http://www.hrobcice.cz/
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CHLOUMEK 

 

Obrázek 8-6 kavyl tenkolistý (Stipa tirsa) v PP Chloumek (foto: Petr Kinšt, CC BY-SA 3.0) 

 

Předmětem ochrany PP Chloumek jsou zachovalá xerofilní travnatá společenstva na pahorku, jež je 

tvořen sopečnými tufy. Výskyt řady zvláště chráněných druhů rostlin a významná lokalita z hlediska 

výskytu řady bezobratlých živočichů. Přírodní památka byla ustanovena v roce 1969. 

Podloží tvoří druhohorní sedimenty české křídové pánve, kterými ve třetihorách v oligocénu až 

miocénu prorazilo intruzivní těleso leucitického nefelinitu. Nefelinit dnes tvoří protažené návrší na 

jehož západním okraji je zbytek malého lůmku s částečně zasutěnými stěnami. Svahy návrší pokrývají 

čtvrtohorní písčitohlinité sedimenty. 

Přírodní památka představuje ostrůvek stepní vegetace v intenzivně antropogenně ovlivněné krajině. 

Jedná se o zachovalý fragment společenstva, typického pro výslunné stráně Českého středohoří. 

Výskyt silně ohrožených druhů kavylu sličného (Stipa pulcherrima), kavylu tenkolistého (Stipa tirsa), 

kozince bezlodyžného (Astragalus excapus) a ohrožených druhů bělozářky liliovité (Anthericum 

liliago), kavylu Ivanova (Stipa joannis) a divizny brunátné (Verbascum phoeniceum). 

Velmi významná lokalita s výskytem řady bezobratlých živočichů. Zaznamenáno více jak 130 taxonů 

blanokřídlého hmyzu a téměř 50 taxonů brouků (Harpalus subcylindricus, Harpalus smaragdinus, 

Cicindela campetsris, Amara majuscula). 

Historicky byl v území používán malý lom, dnes se na území PP nalézá jeho zbytek. V minulosti díky 

intenzivnímu zemědělskému hospodaření v navazujících lokalitách jsou okrajové plochy ovlivněny 

hnojením a místy silně zarůstají expanzí polních plevelů a. náletovými dřevinami. Celá plocha je 

součástí PUPFL (pozemek určený k plnění funkcí lesa), přestože zde historicky a ani v současné době 

žádný lesní porost neexistoval. 

(Plán péče pro PP Chloumek) 

 

http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0
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JÁNSKÝ VRCH 

 

Obrázek 8-7 Kavylová step na Jánském vrchu (foto: Zdeněk Patzelt, http://www.cittadella.cz) 

 

Předmětem ochrany NPP Jánský vrch je plochý hřbet Jánského vrchu u Korozluk s výskytem 

vzácných  sucho- a teplomilných společenstev na výhřevném čedičovém podkladu. Území má 

výměru 11,9 ha, vyhlášeno za chráněné bylo v roce 1951. 

Vrch je tvořen výlevem čedičové horniny. V jeho bezprostředním sousedství se objevují polohy 

mosteckého souvrství (porcelanity, vypálené jíly). 

Geologický podklad spolu se sklonem a expozicí svahu vytváří podmínky pro výskyt sucho- a 

teplomilných druhů rostlin. Vyskytuje se tu ovsíř stepní (Helictotrichon desertorum), který je zde jako 

pozůstatek z teplejších období na samé západní hranici areálu rozšíření. Jako kontinentální prvek má 

centrum výskytu na stepích jižního Ruska a v Turkmenistánu. Najdeme tu dále např. kavyl Ivanův 

(Stipa joannis), bělozářku liliovitou (Anthericum liliago), hlaváček jarní (Adonis vernalis), kozinec 

bezlodyžný (Astragalus excapus), diviznu brunátnou (Verbascum phoeniceum) a koniklec luční český 

(Pulsatilla pratensis subsp. bohemica). Botanicky nejcennějšími lokalitami jsou stepní loučka a 

maloplošné stepní enklávy v lese, který plní spíše ochrannou funkci a jeho druhová skladba je velmi 

vzdálena přirozenému stavu. 

Údaje o fauně jsou neúplné, v území byl dosud proveden jen průzkum denních motýlů, který prokázal 

také výskyt ohrožených druhů vázaných na bezlesí nebo lesostep, jako jsou např. soumračník 

skořicový (Spialia sertorius), ostruháček trnkový (Satyrium spini) nebo bělásek ovocný (Aporia 

crataegi). 

Lesní porost je silně pozměněn, tvoří jej domácí i introdukované dřeviny. Jeho význam spočívá ve 

vytváření ochranného rámce cenných částí území a jejich izolace od blízké zástavby obce Korozluky 

Území se neobejde bez pravidelných asanačních zásahů (likvidace akátu a žanovce). Citelně tu chybí 

dřívější formy hospodaření, zejména pastva ovcí. Okraje území naopak trpí blízkostí zástavby 

venkovského sídla a svérázným využíváním zázemí několika usedlostí. 

(http://www.cittadella.cz) 

 

http://www.cittadella.cz/europarc/fg_one.php?gid=172&site=NPP_jansky_vrch_cz&site=NPP_jansky_vrch_cz&id=7444&p=index
http://www.cittadella.cz/europarc/fg_one.php?gid=172&site=NPP_jansky_vrch_cz&site=NPP_jansky_vrch_cz&id=7445&p=index
http://www.cittadella.cz/europarc/fg_one.php?gid=172&site=NPP_jansky_vrch_cz&site=NPP_jansky_vrch_cz&id=7447&p=index
http://www.cittadella.cz/europarc/fg_one.php?gid=172&site=NPP_jansky_vrch_cz&site=NPP_jansky_vrch_cz&id=7447&p=index
http://www.cittadella.cz/
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KOŠŤÁLOV 

 

Obrázek 8-8 Středohoří od Klapého (Emil Filla, Krajiny Českého Středohoří) – napravo Ovčín, Jezerka a Košťálov 

 

EVL Košťálov se nachází 1 km severně od obce Třebenice. Území tvoří čtyři vrchy tvarů ploché kupy 

- Jezerka (487 m n. m.), výrazného kuželu - Ovčín (431 m n. m.) a Košťál (481 m n. m.), krátkého 

asymetrického hřbetu - Sutomský vrch (505 m n. m.), oddělené od sebe mělkými údolími (nejnižší bod 

- na jihu 320 m n. m.) s četnými tvary zvětrávání a odnosu jako jsou izolované skály, mrazové sruby a 

sutě.  

Společenstva velmi zachovalých a reprezentativních dubohabřin a teplomilných doubrav s bohatým 

bylinným patrem, stepních trávníků, skal a sutí. Celostátní význam lokality je dán mj. velkou 

koncentrací vzácných a zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů.   

Jezerka, Ovčín a Sutomský vrch jsou neovulkanické suky tvořené čedičem s příkrými svahy, na nichž 

vystupují drobné skalky, na svazích rozsáhlé balvanité sutě, soliflukční pláště při úpatích porušené 

sesuvy. Košťál je tvořen trachyendezitem prorážejícím komínovou brakcii. Brekcie je extrémně bohatá 

na xenolity z krystalinického podloží, doprovázené i fragmenty permokarbonských sedimentů a ryolitů 

a křídových hornin. Jižní okraj Kostomlatského středohoří s výborným výhledem na tektonickou linii, 

oddělující České středohoří od Dolnooharské kotliny. Z příkrých svahů (40-50°) místy vystupují strmé 

stěny, v nižších částech svahu jsou suťové akumulace a sesuvy. Převažují hlinitokamenité skeletové 

půdy. 

Lesní komplex tvořený převážně hercynskými dubohabřinami (L3.1), které na JV, V a SV doplňují 

středoevropské bazifilní teplomilné doubravy (L6.4) a perialpidské bazifilní teplomilné doubravy 

(L6.1), a místy suťové lesy (L4).  

Na vrcholových partiích, bývalých pastvinách na mírných svazích a úpatích vrchů se vyskytují skalní 

vegetace s kostřavou sivou (T3.1), širokolisté (T3.4) a úzkolisté suché trávníky (T3.3) a vegetace 

silikátových skal a drolin (S1.2). 

Na lokalitě se vyskytuje 52 druhů významných rostlin, např.: kavyl olysalý (Stipa zalesskii), tařice 

skalní (Aurinia saxatilis), hlaváček jarní (Adonis vernalis) nebo modřenec tenkokvětý (Muscari 

tenuiflorum), dále bylo zjištěno 606 druhů motýlů a 85 druhů obratlovců.   

Kvůli absenci pastvy a kosení travních porostů dochází k zarůstání expanzivními křovinami. Vývoj 

přirozených biotopů na lokalitě je ohrožen zejména vlivy souvisejícími s hospodařením v lesích.   

(http://www.nature.cz) 

 

http://www.nature.cz/
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KŘÍŽOVÉ VRŠKY, MALÝ VRCH, ŠIBENÍK 

 

Obrázek 8-9 Vulkanická linie od Oblíku přes Křížový vrch, Malý vrch po Šibeník.(http://www.stolba.estranky.cz) 

 

EVL Křížové vršky, Malý vrch, Šibeník zahrnuje tři vrchy 1 km sv. od obce Charvatce se souborem 

stepních ekosystémů s xerotermními společenstvy rostlin. Křížové vršky (386 m n. m.), Malý vrch 

(375 m n. m.) a Šibeník (344 m n. m.) jsou významnými body Chožovského středohoří. Tyto výrazné 

kupy vystupují ze zarovnaného povrchu na křídových horninách. 

Neovulkanické kužely na vypreparované augititové žíle s drobnými skalkami a mrazovými srázy ve 

sloupovitě odlučné hornině na příkrých svazích (kolem 30°) a s úpatím solifunkčním suťovým pláštěm 

porušeným sesuvy. Hlavním půdním typem v oblasti jsou černozemě karbonátové ze spraší.   

Ve vegetačním krytu Křížových vršků převládají úzkolisté suché trávníky bez význačného výskytu 

vstavačovitých, keřové porosty - nízké xerofilní křoviny se skalníky, nízké xerofilní křiviny bez 

skalníků a vysoké mezofilní a xerofilní křoviny - tvoří pás, který lemuje západní úpatí kupy od jv. cípu 

k sz. cípu, směrem k vrcholu tento porost plynule přechází v jednotlivé roztroušené keře. Vrchol a j. 

svah pokrývají úzkolisté suché trávníky s význačným výskytem vstavačovitých. Na vrcholu se 

vyskytuje i bazifilní vegetace efemér a sukulentů s převahou netřesku výběžkatého. Vých. úpatí kopce 

pokrývají širokolisté suché trávníky s mezofilními a xerofilními křovinami. Porost na jižní části 

Malého vrchu představují úzkolisté suché trávníky bez význačného výskytu vstavačovitých. Vegetační 

kryt severní části Mlýnského vrchu tvoří širokolisté suché trávníky. Ve vegetačním krytu Šibeníku 

převládají širokolisté suché trávníky, které na j. části střídají úzké suché trávníky. Západní a východní 

úpatí lemují vysoké mezofilní křoviny a nízké xerofilní křoviny.   

Suché trávníky Křížových vršků, Malého vrchu i Šibeníku jsou druhově velmi bohaté a hostí velký 

počet chráněných a ohrožených druhů rostlin, mj. Adonanthe vernalis, Astragalus exscapus, Aurinia 

saxatilis (druh vzácný v rámci ČR), Pulsatilla pratensis subsp. Bohemica, Stipa capillata, Stipa 

joannis, Stipa pulcherrima, Verbascum phoeniceum. Celostátní význam lokality je dán mj. výskytem 

velkého počtu vzácných a ohrožených druhů rostlin.   

Z fauny jsou jednoznačně nejvýznamnější bezobratlí. Bohatou faunu motýlů zastupují např. otakárek 

ovocný, soumračník žlutoskvrnný či modrásek východní.  

Lokalita je ovlivněna především ukončením pravidelné pastvy a kosení, opuštěné pastviny zarůstají 

náletovými dřevinami.   

(http://www.ochranaprirody.cz) 

 

http://www.ochranaprirody.cz/
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KUZOV 

 

Obrázek 8-10 Kuzov v popředí, dále Blešno, na pozadí Solanská hora (foto: Marek Kocánek, CC BY-SA 3.0) 

 

Kuzov je přírodní památka v katastrálním území Dřemčice v okrese Litoměřice v Ústeckém kraji v 

nadmořské výšce 331 až 415 m. Ochrana byla vyhlášena 3. listopadu 1949, k úpravám došlo 1. 

listopadu 1990 v podobě změny výměry na současných 7,12 ha. Předmětem ochrany je průnik dvou žil 

leucitického tefritu vzniklých v období třetihorní vulkanické činnosti, jejichž okolí je tvořeno 

turonskými usazeninami. V blízkosti vrcholových skalisek jsou turonské vrstvy kryty balvanitými 

sutěmi. 

Jedná se o částečně zalesněný skalnatý vrch nad mělkým údolím potoka Granátka v západní části 

CHKO České středohoří, asi 0,5 km západně od Dřemčic a přibližně 2 km severně od obce Třebívlice; 

porost zde tvoří geograficky nepůvodní borovice černá. Nižšímu ze dvou skalních hřebenů obyvatelé 

pro jeho tvar přezdívají Lví hlava. Přírodní památka Kuzov představuje útočiště pro chráněné 

teplomilné rostliny, především ve vrcholové partii. Roste zde, mimo jiné, např. tařice skalní, koniklec 

luční český, kavyl Ivanův, bělozářka liliovitá či česnek tuhý. Fauna je zastoupena v podobě lišky 

obecné, káněte lesního či zmije obecné. 

Lokalita Kuzov je pozoruhodná z hlediska tektonického vývoje oblasti. V křídových sedimentech jsou 

vyvinuty dvě žilné intruze olivinického nefelinitu, jejichž průběh je navzájem kolmý. Obě pravé žíly 

jsou zcela jistě tektonicky predisponovány. Skutečnost, že jedna žíla přetíná druhou je odrazem 

tektonicky složitého vývoje oblasti v době tvorby vulkanických hornin. Dokumentuje do jisté míry 

změny napěťových polí v rámci vývoje oherské riftové struktury. Tektonický rozbor však dosud nebyl 

zpracován. Místy se vyskytují porcelanity, které vznikly přeměnou křídových slínovců v místech 

kontaktu s vulkanickými horninami. Na jižním svahu se zvedá 15–20 metrů vysoká stupňovitá stěna 

mrazového srubu. 

(http://lokality.geology.cz, http://www.nature.cz) 

 

LHOTA 

Předmětem ochrany EVL Lhota jsou teplomilné doubravy a suťové lesy. Málo známý vrch Lhota (571 

m n. m.) nalezneme nad vsí Kocourov. Svahy tohoto čedičového dvouvrcholového hřbetu porůstají 

přírodní a přírodě blízké lesy. Četné jsou skalky a suťová pole. 

 

http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0
http://lokality.geology.cz/
http://www.nature.cz/
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Obrázek 8-11 Lhota od Mrskles (foto: J. Kyselka) 

 

Rozmanité lesní porosty zahrnují teplomilné doubravy s dřínem, dubohabřiny, suťové lesy a bučiny. 

Mají bohaté bylinné patro, z chráněných druhů se vyskytují např. medovník meduňkolistý, lýkovec 

jedovatý, lilie zlatohlávek či orchideje okrotice bílá, hlístník hnízdák a kruštík polabský. 

Ze zoologického hlediska jsou nesmírně zajímavé sutě, ve kterých žije několik druhů měkkýšů, např. 

drobnička jižní, zrnovka trojzubá a vrkoč horský. V lesích i na sutích je hojný mlok skvrnitý. 

(Kyselka 2014) 

 

LIPSKÁ HORA 

 

Obrázek 8-12 Lipská hora (http://www.ceskestredohori.info) 

 

PR a EVL Lipská hora je 689 m vysoký, částečně zalesněný znělcový vrch, který najdeme u osady 

Lipá (jedná z místních částí města Třebenice) v sousedství vrchů Pákova hora a Šetenka. Úpatí hory se 

nachází ve výšce 490 – 500 m n. m., takže převýšení je značné (téměř 200 m). Krajinná dominanta 

Lipské hory je trachytové intruzivní těleso lakolitové povahy, které vzniklo při stratigrafické hranici 

křída-vulkanický komplex. Morfologicky je to nepravidelná kupa eliptického půdorysu. Vrchol hory 
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je tvořen pásmem skal s jevy mrazového zvětrávání, dochází zde k deskovitému rozpadu horniny. 

Jednotlivé uvolněné desky se stávají součástí pohyblivých sutí na svazích o sklonu až 40°.  

Geomorfologicky je mapované území součástí Milešovského Středohoří, které má střední výšku 

necelých 332 m a střední sklon téměř 7º. Na terciérních vulkanických horninách a karbonátových 

sedimentech křídového stáří jsou zde původními vegetačními formacemi teplomilné doubravy, 

dubohabřiny a v částečně chladnějších polohách květnaté bučiny. Jejich relikty v současné době 

zaujímají méně než 20% sledovaného území. Na jižní polovině vrchu byla v roce 1951 vyhlášena 

přírodní rezervace, a to na ploše 22,22 ha, což představuje necelou polovinu rozlohy celé lokality. Do 

zvláště chráněného území nejsou zahrnuty severní svahy a bučina na severním úpatí vrchu. Ochrana se 

týká typické geobicenózy znělcových skal a sutí Českého středohoří, s výskytem medvědice léčivé 

(Arctostaphylos uva ursi).  

Vedle suťových polí pokrývají plochy v chráněném území rozmanité křovinaté a lesní porosty od 

řídkého a chudého březového lesa přes lipový les na sutích, lipovou bučinu až po teplomilnou 

doubravu a dubohabrový les. Na jižním úpatí hory se rozkládají rozlehlá sesuvná území. Na velkých 

plochách svahů při jižním úpatí nalezneme pionýrská společenstva s břízou. Vrcholové partie Lipské 

hory jsou významným nalezištěm hvozdíku sivého. Dále se zde vyskytují tařice skalní, koprník 

štětinolistý, dřín obecný, česnek horský a vzácně medvědice lékařská. V subxerofylních doubravách a 

dubohabřinách byly zjištěny taxony jako lilie zlatohlávek, medovník meduňkolistý, vemeník 

dvoulistý, vzácně potom náprstník velkokvětý. V lesních lemech a suťových lesích jsou hojnými 

druhy bělozářka liliovitá a tolita lékařská. V travnatých porostech v lesním lemu na jižním úpatí byl 

vzácně zjištěn kosatec bezlistý. V zachovalejších lesních společenstvech typu subxerofilních doubrav, 

lipových doubrav a dubohabřin jsou charakteristické druhy prvosenka jarní, kokořík mnohokvětý, 

konvalinka vonná, plicník lékařský, jaterník trojlaločný, kopytník evropský, mařinka vonná. Suťové 

lesy s převládající břízou jsou floristicky poměrně chudé díky pohyblivosti suti a kyselosti substrátu. 

V blízkosti severozápadního úpatí vrchu se nachází vlhká louka s mokřadním společenstvem rostlin 

lemujícím regulovanou vodoteč. Z nápadných druhů zde byl zjištěn např. upolín obecný.  

Negativní vlivy působící na lokalitě jsou především turistika ve vrcholové části, rozrývání půdy 

černou zvěří, zavádění monokultur jehličnanů a invaze nepůvodních druhů rostlin a dřevin. Vrcholová 

skaliska a přiléhající lysinka s výskytem nejvzácnějších druhů vyžadují opakované likvidace 

expanzivních křovin, zvláště skalníku. 

Zoologická prozkoumanost této lokality je prozatím poměrně malá. Byl proveden jen entomologický 

průzkum zaměřený na brouky, při kterém bylo zjištěno 123 druhů střevlíkovitých. Z ostatních brouků 

zde byl zjištěn např. drabčík Ocypus tenebricosus. Na vrcholové stepní lysině byl v neobvykle vysoké 

nadmořské výšce pozorován vzácný pavouk stepník rudý. 

(http://arnika.org/lipska-hora) 

 

LOVOŠ 

NPR A EVL Lovoš tvoří nápadný kuželovitý vrch (570 m) s nasedajícím hřebenem 2,5 km SZ od 

Lovosic. NPR byla vyhlášena v roce 1948 na výměře 49,99 ha k ochraně teplomilných společenstev 

charakteru stepi, lesostepi a listnatého lesa, jejichž rozmístění určuje expozice svahů, stupeň 

zazemnění svahových sutí, jakož i reakce půd, vytvořených na odlišných typech neovulkanitů. 

Souměrný kužel Velkého Lovoše o sklonu svahů 20-25° je budován čedičovou horninou olivinickým 

nefelinitem s vysokým obsahem vápenatých sloučenin. Vrch představuje selektivní erozí 

vypreparovanou přívodní dráhu bazaltového vulkánu (vlastní vulkán již podlehl erozi). Již z 

http://arnika.org/lipska-hora
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morfologie vyplývá, že na stavbě se podílí více jednotek. Vedle vlastní bazaltové přívodní dráhy je tu 

ještě hřbet táhnoucí se SV. směrem, který je budován subvulkanickým tělesem sodalitického trachytu. 

Obě tělesa intrudují patrně do prachovců bělohorského souvrství.  Hornina místy vystupuje na povrch 

skalkami s naznačenou sloupcovitou odlučností. Pod nimi jsou rozlehlá suťová pole, tvořená 

hranolovitými, gravitačně vytříděnými bloky a úlomky. Malý Lovoš (též Kybička) je v JZ-SV směru 

protažený hřeben asi o 90 m nižší než Velký Lovoš, na jehož kužel nasedá v mělkém sedle. Na hřebeni 

Kybičky vystupuje několik skupin kvádrovitých skalních bloků, pod nimi jsou vytvořeny sutě z 

velkých deskovitých úlomků.  

 

 

Obrázek 8-13 Lovoš (foto: Zdeněk Patzelt, http://www.cittadella.cz) 

 

Rozdílný geologický podklad podmiňuje rozmanitost složení vegetačního krytu, přičemž vegetace 

čedičového Lovoše je podstatně pestřejší. Význam mají hlavně společenstva skal a sutí, travnaté 

porosty stepního charakteru (J a JZ svah Lovoše bez paralely na Kybičce) a křovinaté plochy 

lesostepních formací, obklopující stepní lysinu a přecházející v listnatý les. Ten zaujímá asi 80 % 

výměry NPR. Zvlášť chráněné druhy rostlin v NPR reprezentují např. bělozářka liliovitá (Anthericum 

liliago), třemdava bílá (Dictamnus albus), divizna brunátná (Verbascum phoeniceum), koniklec luční 

český (Pulsatilla pratensis subsp. bohemica), modřenec tenkokvětý (Muscari tenuiflorum), kosatec 

bezlistý (Iris aphylla), kavyl Ivanův (Stipa joannis) aj.  

Pozoruhodný zoologický význam mají jak teplomilné formace skalních stepí a lesostepí, tak i listnatý 

les S svahů. Z chráněných druhů obratlovců se zde vyskytuje např. zmije obecná (Vipera berus), 

strnad zahradní (Emberiza hortulana) či plch velký (Glis glis). Velmi významná a bohatá je fauna 

bezobratlých, vázaná především na prostředí skalních stepí, lesních okrajů a sutí, např. pavouk 

sklípkánek Atypus affinis, z motýlů okáč ovsový (Minois dryas), otakárek ovocný (Iphiclides 

podalirius), otakárek fenyklový (Papilio machaon) a nesytka česká (Pennisetia bohemica), z brouků 

roháč obecný (Lucanus cervus) a nápadně zbarvený krajník pižmový (Calosoma sycophanta).  
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J až JZ svah Lovoše je, mimo stepní lysinu a její křovinatý lem, porostlý listnatým lesem s dubem, 

habrem a s množstvím křovin (líska, babyka, šipák, dřín aj.). Na Z svahu přistupuje lípa, javor mléč a 

klen. S svah Lovoše a téměř celou Kybičku kryje les, kde při převaze dubu a dříve jmenovaných 

dřevin přibývá břeku, břízy a místně i buku. Na světlých místech šipákové doubravy na Kybičce 

rostou úctyhodné stromovité exempláře dřínu obecného a endemického jeřábu českého. Silně 

problémový prvek byl vnesen někdejší výsadbou akátu v dolní části JV a V svahu Lovoše.  

Lovoš je prvořadou krajinnou dominantou Lovosicka a vyhledávaným turistickým cílem (vede sem 

několik značených turistických cest a naučná stezka z Malých Žernosek). Z ploché střechy chaty je 

dokonalý kruhový rozhled. NPR je součástí soustavy Natura 2000. Předmětem ochrany ve 

stejnojmenné EVL jsou společenstva skal a sutí, travnatých stepí a lesostepí s teplomilnými druhy 

rostlin a živočichů. 

(http://www.cittadella.cz, http://lokality.geology.cz) 

 

LUŽICKÉ ŠÍPÁKY 

 

Obrázek 8-14 PP Lužické šípáky (foto: Petr Kinšt, CC BY-SA 3.0)  

 

PP Lužické šípáky se nachází se na příkrém svahu j. od Lužického potoka na části svahu nad silnicí 

Lužice – Dobrčice, v nadmořské výšce 273 – 342 m v okrese Most. Její výměra jsou necelé 4 ha a 

vyhlášena byla v roce 1993. Jedná se o ochranu více než 200 exemplářů dubu pýřitého (šípáku) v 

různém věku od nejmladší generace až po věkovité jedince mimořádné velikosti a bizarního habitu. 

Jedná se o výjimečně koncentrovaný výskyt tohoto jihoevropského prvku z hlediska celého ústeckého 

regionu. 

http://www.cittadella.cz/
http://lokality.geology.cz/
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0
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Je to též důležitá paleontologická lokalita, známá již od poloviny minulého století z prací bílinského 

lékaře A. E. Reusse. Z křídových jílovců byly vyplaveny schránky několika desítek druhů foraminifer 

(drobných dírkovců), podle kterých jsou dodnes porovnávány křídové uloženiny po celém světě. 

Svahy jsou postiženy sesuvnými pohyby, protože vulkanické horniny, tvořící vrcholy okolních 

elevací, sjíždějí po křídovém podloží. Na s. svahu údolí potoka se vyskytují železivce - černohnědá, 

humusem a oxidy železa silně zpevněná část fosilního půdního horizontu. 

V závislosti na změnách expozice svahů od jihozápadu k severozápadu se postupně mění na stepní 

charakter rostlinných společenstev na lesostepní až lesní (dubohabrový les s příměsí javoru přímo nad 

zástavbou okraje obce Lužice). Volné plochy mezi křovinami lesostepí – podstatnou složkou je dub 

pýřitý, hostí např. pupavu obecnou a pcháč bezlodyžný. 

Vzhledem k předmětu ochrany má větší význam pouze okraj listnatého porostu na svahu se severní 

expozicí přímo nad okrajem zástavby vesnice, kdy výskyt dubu pýřivého postupně vyznívá. 

(http://www.krusnohorsky.cz) 

 

MILÁ 

 

Obrázek 8-15 Vrch Milá (http://www.ochranaprirody.cz)  

 

Vrch Milá (PR A EVL) ležící severovýchodně od obce Milá je osamělým vrchem zvonovitého tvaru s 

nadmořskou výškou 510 m n. m. Nachází v jihozápadním cípu Českého středohoří. Podobně jako 

okolní kopce, je i vrch Milá neovulkanickým tělesem, tvořeným olivinickým nefelinitem. Na takovýto 

výhřevný podklad jsou úzce vázána teplomilná rostlinná společenstva. 

Vegetace na samotném vrchu Milá, ale i v celé EVL o rozloze přes 5 ha je velice různorodá - od 

štěrbinové vegetace skal přes travinné a keřové formace stepního a lesostepního charakteru až po 

přirozený listnatý les s převahou dubu. Rozmístění různých vegetačních typů závisí na morfologii a 

expozici svahů. Ze vzácných a zvláště chráněných druhů rostlin zde můžeme najít hlaváček jarní 

(Adonis vernalis), divizna brunátná (Verbascum phoeniceum), bělozářka liliovitá (Anthericum liliago), 

koniklec luční český (Pulsatilla pratensis subsp. bohemica), kavyl Ivanův (Stipa joannis). Druhy jako 

violka obojetná (Viola ambigua) a česnek tuhý (Allium strictum) zde mají nejzápadnější stanoviště v 

Evropě. Také zárazy, nezelené rostliny, stojí za povšimnutí, nejvzácnější z nich je záraza namodralá 

http://www.krusnohorsky.cz/
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(Orobanche coerulescens). Za zmínku stojí i jeřáb milský (Sorbus milensis), endemit s výskytem 

pouze v PR Milá. 

Ze zoologického hlediska jsou v EVL Milá významní jak četní zástupci bezobratlých vázaných na na 

teplá a suchá společenstva skalních stepí, tak i v unikátním klimaxovém lesním porostu na severním 

svahu kopce. Unikátem je endemický poddruh saranče skalní Stenobothrus eurasius bohemicus, který 

se vyskytuje na několika stepních lokalitách pouze v Českém středohoří a jeho výskyt byl důvodem 

zařazení Milé do seznamu evropsky významných lokalit Natury 2000. Bylo zde zjištěno 65 druhů 

tesaříků, z nichž někteří jsou velmi vzácní. Výskyt vzácných koprofágních brouků chrobáka pečlivého, 

Aphodius scrutator a Onthophagus gibbulus je pravděpodobně již minulostí vzhledem k dlouhému 

přerušení pastvy skotu v okolí rezervace. Z motýlů se zde vyskytují oba naši otakárci i vzácný okáč 

skalní a okáč metlicový, které můžeme vidět i na jiných kopcích lounské části Českého středohoří. Ze 

zajímavějších druhů obratlovců (zjištěno celkem 96 druhů) se zde vyskytují např. užovka hladká a 

zmije obecná, z ptáků chřástal polní, holub doupňák, dudek chocholatý, lejsek černohlavý, pěnice 

vlašská, kvíčala obecná, bělořit šedý, slavík obecný a strnad zahradní, ze savců třeba bělozubka šedá. 

Nejvhodnějším managementem pro stepní lokality v EVL Vrch Milá je extenzivní pastva smíšeného 

stáda koz a ovcí, což komplikuje fakt, že se jedná o lesní pozemky, kde je pastva ze zákona zakázána. 

Neméně důležitým zásahem pro zlepšení stavu stepních společenstev je redukce nežádoucího 

křovinného náletu.  

(http://www.ochranaprirody.cz) 

 

MILEŠOVKA 

 

Obrázek 8-16 Milešovka (http://milesovka.cz) 

 

http://www.ochranaprirody.cz/
http://milesovka.cz/
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NPR a EVL Milešovka tvoří kuželovitý vrchol Milešovky 837 m vysoký, vystupující více než 400 m 

nad okolí. Je nejvyšší horou Českého středohoří a výraznou krajinnou dominantou celé oblasti. K 

vytvoření tvaru pravidelného kužele Milešovky (podobně i Milešovského Kloce a Kletečné v blízkém 

okolí) však docházelo teprve průběžně při preparování lakolitu z okolních hornin v souvislosti se 

zvětráváním a odnosem jeho pláště i vlastního fonolitu. Typicky vyvinutá deskovitá odlučnost s 

periklinálním zapadáním mocných desek, dotváří klasický kuželovitý tvar hory s příkrými svahy a 

rozsáhlými kamennými moři při úpatí. Na jz. úpatí hory je patrná odlučná plocha mohutného 

čtvrtohorního sesuvu suťového kužele tvořící výrazný sráz pod Výřími skalami. 

Milešovka je lakolit tvořený  alkalickou horninou vypreparovaný z původních okolních hornin. 

Minerální složení horniny tvořící Milešovku odpovídá sodalitickému trachytu. V současnosti je však 

více rozšířena klasifikace vycházející z chemického složení hornin, ve které spadá k fonolitu (znělci). 

Radiologické určení stáří horniny, stanovené K/Ar metodou (31,6 ± 1 mil. let, Kopecký 1987-88), 

odpovídá hlavní vulkanické fázi Českého středohoří. Zelenošedý fonolit Milešovky se vyznačuje 

porfyrickou strukturou. Velké lišty vyrostlic odpovídají sodno-draselnému alkalickému živci (až 6 

mm), menši vyrostlice (okolo 1 mm) tvoří sodalit, nefelin, analcim, pyroxen, amfibol, titanit, magnetit 

a apatit. Vyrostlice se vyskytují v jemnozrnné základní hmotě složené téměř výhradně ze světlých 

minerálů (živce, sodalit, analcim). K puklinovým minerálům fonolitu patří zejména zeolitnatrolit a 

kalcit. Nejbližší okolí Milešovky je tvořeno krystalickými břidlicemi, křídovými sedimenty, 

třetihorními vulkanity a čtvrtohorními uloženinami. Horniny krystalinika jsou zastoupeny 

granátickými ortorulami tvořícími vrch Šibeník s. od Milešova. Jsou považovány buď za mohutný 

xenolitický blok o průměru cca 0,5 km vytržený z podložního krystalinika krušnohorského typu, 

vynesený viskózním fonolitovým magmatem Milešovky do strukturně vyšší úrovně, anebo jsou 

přímou součástí tektonicky vyzdviženého hlubokého podloží vulkanitů i křídových sedimentů. Ze 

svrchnokřídových sedimentů české křídové pánve jsou v menší míře zastoupeny spodnoturonské 

opuky až písčité slínovce a spongility vyvinuté v příbojové facii na úpatí bloku Šibeníku. V podstatné 

míře zde vystupují slínovce svrchního turonu až coniacu.Třetihorní vulkanity patří v blízkém okolí 

Milešovky k nejrozšířenějším horninám. Jsou zde hojně zastoupeny efuzivní bazanity (olivinické 

čedičové horniny) a s nimi spjatá vulkanoklastika, patřící ústeckému souvrství (Cajz et al. 2000). 

Proniky menších těles (sopouchy, žilná tělesa) bazaltických hornin široké škály chemického složení 

(olivinické nefelinity a leucitity, bazanity, v menší míře i autometamorfované bazalty a tefrity) i 

fonolitických hornin (soliterní intruze) obnažené při denudaci dotvářejí pestrý ráz krajiny.Značnou 

část blízkého okolí Milešovky překrývají čtvrtohorní pleistocénní uloženiny. Nejvýrazněji se uplatnily 

svahové soliflukční sedimenty vzniklé gravitačními pohyby na příkrých svazích. Vytvořila se rozsáhlá 

kamenná moře na úpatí vulkanických těles, balvanito-kamenité sutě a písčito-hlinité sedimenty. 

Přítomnost zčásti přemístěných spraší a sprašových hlín souvisí s větrnou činností v mladším 

pleistocénu.Na Milešovce, podobně jako na některých dalších fonolitových kopcích Českého 

středohoří (např. Lipská hora)  je patrný asymetrický vývoj reliéfu. Zatímco jižní svah bývá obvykle 

strmější, severní mívá mírnější sklon. Jedná se v podstatě o periglaciální jev z období ledových dob, 

související s odlišným osluněním svahů kopců (a údolí). Výraznější oslunění a s ním  spjaté 

intenzivnější rozmrzání půdy způsobovalo intenzivnější soliflukci a erozi jižních svahů, ve srovnání se 

sklony severními (Kirchner et al. 2001). Tento jev je již déle jak století znám v geografické literatuře 

jako problém asymetrických údolí. Západní svahy údolí, na které dopadá slunce již od rána rychleji a 

do větších hloubek rozmrzají, a proto bývají následkem soliflukce pozvolnější než východní svahy, 

kam sluneční záření začíná dopadat až kolem poledne. 

Rostliny zde byly sbírány soustavně již od první poloviny 19. století. Ve výměnném herbáři  prof. I. 

Tausche (1793-1848) pochází mnoho položek z Milešovky. Nejvýznamnější je vrbovka třezalkolistá 
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(Epilobium hypericifolium Tausch), kterou v roce 1824 na základě sběru z Milešovky popsal. 

Naposledy zde byla nalezena roku 1864 a ještě o 15 let později byla pěstována v býv. smíchovské 

botanické zahradě. Nyní je druh považován v ČR za vyhynulý, protože v posledních desetiletích nebyl 

nalezen ani na druhé lokalitě, Děčínském Sněžníku. 

V roce 1874 nalezl R. Brandeis na svahu Milešovky nad jejím JV úpatím dvě kvetoucí rostliny patřící 

do nápadného a nezaměnitelného rodu jazýček (Himantoglossum) z čeledi vstavačovité. Jednu rostlinu 

sebral, druhou nechal na místě. V následujících letech navštívil lokalitu ještě třikrát, ale vždy 

bezúspěšně. Tento dosud jediný nález v Čechách byl určen jako jazýček kozlí (H. hircinum. 

Brandeisův sběr byl dlouho nezvěstný, na konci 20. stol. ji nalezl Hendrych (2000) v přírůstcích 

botanického odd. Národního muzea v Praze. Na základě revize se ukázalo, že rostliny z Milešovky 

patří k druhu jazýček jadranský (H. adriaticum), který byl popsán teprve  v roce 1978 z Itálie. Jeho 

nejbližší lokality jsou na J Moravě v okolí Třebíče. Poněkud nejasná je historie výskytu kyvoru 

lékařského (Ceterach officinarum) na Milešovce. Dochovaly se dvě staré nedatované položky, z nichž 

alespoň jedna s největší pravděpodobností z Milešovky skutečně pochází. Protože jde o rostlinu 

skalních štěrbin vyhledávající spíš neutrální až bazičtější substráty (a milešovský fonolit je poměrně 

kyselý), nelze vyloučit ani to, že byl kyvor sbírán na některém z návrší při jejím úpatí. V současnosti 

je pravděpodobně známá jediná původní lokalita druhu v Čechách (Ústí n. L., Střekov). Také sleziník 

černý (Asplenium adiantum-nigrum) roste v Čechách při severní hranici svého celkového rozšíření. Na 

Milešovce byl pozorován několikrát, v dlouhých časových odstupech: poprvé ho zde sbíral v roce 

1913 Polák, pak (1952) Dostál a naposledy byl patrně zaznamenán koncem 60. nebo začátkem 70. let 

20. stol. Tehdy byl pozorován velmi vzácně v řídké dubohabřině nad Výřími skalami a u turistické 

cesty na jižním svahu. Tam byl v roce 1967 nalezen jediný exemplář v místě tzv. ventarol. Jedná se o 

v létě neodlišitelné plochy, na kterých ústí systémy skalních puklin; z nich v zimě uniká teplý a vlhký 

vzduch, který rozpouští sníh. Tato celoročně nepromrzající místa jsou pravidelně navštěvována černou 

zvěří, rytí prasat bylo nejspíš příčinou zániku poslední rostliny.  

Záraza alsaská (Orobanche alsatica) byla na Milešovce nalezena parazitující jen na žebřici horské 

(Libanotis pyrenaica). Žebřice zde dosud roste, převážně ve vrcholových partiích hory, ale záraza byla 

pozorována naposledy pravděpodobně v roce 1894, tedy přibližně před 110 lety. Medvědice lékařská 

(Arctostaphylos uva-ursi) je poměrně hojná na horní hraně Výřích skal; její zdejší populace je největší 

v severních Čechách. Pravidelně a někdy velmi bohatě plodí. 

Ze zvláště chráněných druhů, zařazených do kategorie kriticky a silně ohrožených, jsou udávány 

hruštička prostřední (Pyrola media), hvozdík pyšný (Dianthus superbus), hvozdík sivý (Dianthus 

gratianopolitanus), jeřáb český (Sorbus bohemica), koniklec luční (Pulsatilla pratensis), korálice 

trojklaná (Corallorhiza trifida), kosatec bezlistý (Iris aphylla), kostřava ametystová (Festuca 

amethystina), lomikámen trsnatý (Saxifraga rosacea), okrotice červená (Cephalanthera rubra), 

vstavač kukačka (Orchis morio), vstavač nachový (Orchis purpurea). 

Vrchol Milešovky dosahuje vyšší nadmořské výšky než např. Komáří hůrka v Krušných horách nebo 

než některé pláně ve východní části tohoto pohoří. Přesto je květena Milešovky, zvláště jejích jižních 

až západních svahů, neporovnatelně bohatší především na teplomilné druhy. Příčinou je nejen pro 

rostliny příznivější geologický podklad, ale zvláště poloha vrchu na okraji českého termofytika. Proto 

nepřekvapí, že několik rostlinných druhů dosahuje právě na Milešovce své výškové maximum v České 

republice:  jeřáb břek (Sorbus torminalis) 800 m, jeřáb muk (Sorbus aria) 800 m, kozlík ukrajinský 

chlumní (Valeriana stolonifera subsp. angustifolia) 800 m, lebeda podlouhlolistá (Atriplex 

oblongifolia) 835 m, lomikámen trsnatý (Saxifraga rosacea) 790 m, plamének přímý (Clematis recta) 

580 m (Sýkora 1978) aj. 
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Převážná část kužele Milešovky je zalesněna. Především při úpatí a v nižších partiích svahů se v 

lesních porostech již mnoho století hospodaří. Přesto se na velkých plochách zachovaly přirozené a 

přírodě blízké porosty. Většina jižních svahů je porostlá dubohabrovými lesy (převažují společenstva 

blízká asociaci Melampyro nemorosi-Carpinetum). Na severních svazích převládaly druhově chudé 

bikové bučiny (asociace Luzulo-Fagetum) s dominantní třtinou rákosovitou (Calamagrostis 

arundinacea) v podrostu; ty byly nahrazeny kulturními smrčinami, které v první polovině minulého 

století podlehly mniškové kalamitě. Nyní jsou na velké části severních svahů řídké březové háje. 

Květnaté bučiny jsou zastoupeny především asociací Tilio platyphylli-Fagetum  s hojnou lípou 

velkolistou. Pro bučiny celé skupiny Milešovky je typická nepřítomnost některých druhů, které rostou 

nedaleko odtud na pravém břehu Labe: kostřava nejvyšší (Festuca altissima), kyčelnice cibulkonosná 

a devítilistá (Dentaria bulbifera, D. enneaphyllos), měsíčnice vytrvalá (Lunaria rediviva), udatna lesní 

(Aruncus vulgaris). Jejich absenci je možné vysvětlit "ostrovní" polohou této skupiny vrchů: na 

východě jsou odděleny Labem, z ostatních stran územími, nevhodnými pro migraci jmenovaných 

druhů (přílišné sucho a teplo).  O lesní vegetaci Milešovky se zmínil v několika pracích Klika, 

samostatnou studii publikovali Firbas a Sigmond (1928). 

Trvale bezlesé plochy jsou na balvanitých sutích a na skalním srázu Výřích skal. Při horní hraně skal 

se na nevelkých plochách dochovaly zbytky reliktního boru s častou medvědicí lékařskou. Tato 

společenstva jsou zpravidla řazena do svazu Dicrano-Pinion. Významná jsou také společenstva okrajů 

sutí ve vrcholové části Milešovky s hojnou lískou obecnou (Corylus avellana) a některými dnes již 

velmi vzácnými až téměř vyhynulými druhy: hlaváč fialový (Scabiosa columbaria), kapradinka skalní 

(Woodsia ilvensis), lomikámen trsnatý (Saxifraga rosacea), mázdřinec rakouský (Pleurospermum 

austriacum), růže májová (Rosa majalis) aj.; tato společenstva jsou dokonce považována za 

"potomky" keřových formací, které byly u nás hojné v chladnějších obdobích po poslední době 

ledové, tedy zhruba před 10.000 - 8.000 lety.  

Z meteorologického hlediska je zajímavá  skupina vlajkových stromů - modřínů, které lemují vyústění 

průseku lanovky na vrchol a byly podél pěšiny na severní straně pozemku. Tvarování a sklon korun 

stromů jsou ovlivněny převládajícím směrem větru převážně v zimních obdobích po celou dobu 

existence stromů. V souladu s meteorologickými pozorováními šlo podle vlajek stromů o proudění ze 

směrů 286 až 288° (Křivský, 1958). Kolem 90. let minulého století většina stromů odumřela, 

pravděpodobně za přispění znečištění ovzduší.  

Podle posledního publikovaného přehledu (Sýkora 1978) bylo na Milešovce zjištěno celkem 269 

druhů cévnatých rostlin; do tohoto počtu jsou zahrnuty i taxony, jejichž výskyt se již dlouho nepodařil 

ověřit. Jedná se o číslo poměrně vysoké, uvážíme-li, že geologická stavba Milešovky je relativně 

jednoduchá, navíc je převládající fonolit hornina poměrně kyselá. Jedinečnost flóry Milešovky spočívá 

ve výskytu v  Čechách mimořádně vzácných druhů rostlin. Významné je také  společenstvo s lípou 

širokolistou; asociace Tilio platyphylli-Fagetum je považovaná za lokální asociaci nejvyšších poloh 

západní části Českého středohoří.  

Hora Milešovka je zajímavým územím nejen po botanické stránce, ale i zoologicky je velmi 

významná. Jsou zde zastoupeny různé typy biotopů, jako je doubrava, bukový les,  smrčina, dále jsou 

tu skály a sutě.  Lesní biotopy plošně převládají, skály a sutě zaujímají pouze malou plochu asi pěti 

procent. Už tím je dáno druhové složení obratlovců, v němž převažují lesní druhy. Na tomto kopci 

bylo zjištěno 110 druhů obratlovců (včetně zatoulanců i druhů nedávno vymřelých). 

Z obojživelníků zde žije mlok skvrnitý (Salamandra salamandra), kterého můžeme zastihnout po 

dešti, a po celém území se vyskytuje nehojně skokan hnědý (Rana temporaria). Pozoruhodné je 

každoroční stěhování ropuchy obecné (Bufo bufo) v době jarního rozmnožování z  širokého okolí do 
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rybníka v Milešově. Dříve bývaly stovky ropuch při přechodu silnice do rybníka rozježděny. Dnes je 

bezpečnost ropuch zajišťována správou CHKO v Litoměřicích. Po stranách silnice jsou plůtky a 

vyhloubené jámy, do kterých ropuchy padají a pak jsou přenášeny do rybníka. 

Na vodní biotopy jsou Milešovka a její okolí poměrně chudé. Rybník Toran v revíru Březina je dnes 

oplocen  a ve správě mysliveckého sdružení Tetřívek-Milešovka. Jsou zde vysazeny druhy: kapr 

obecný (Cyprinus caprio), pstruh duhový (Oncorhynchus mykiss, Salmo gaidneri ??) a siven americký 

(Salvelinus fontinalis). Druhým větším biotopem je rybník v Milešově, který obhospodařuje obecní 

úřad Milešov. Byl zde vysazen kapr obecný (Cyprinus caprio), karas obecný (Carassius carassius) a 

štika obecná (Esox lucius). Konečně je zde Milešovský potok, který se vlévá do Labe, spravovaný 

Českým rybářským svazem. Periodicky je osazován pstruhem potočním (Salmo trutta morpha fario). 

Z plazů zde žije ještěrka obecná (Lacerta agilis), na teplejších místech slepýš křehký (Anguis fragilis) 

a užovka obojková (Natrix natrix). Na kamenitých teplých místech se můžeme také střetnout se zmijí 

obecnou (Vipera berus). 

Z obratlovců jsou nejpočetnější ptáci. Z dravců byli pozorováni – včelojed lesní (Pernis apivorus), 

krahujec obecný (Accipiter nisus) a jestřáb lesní (Accipiter gentilis), oba druhy zde hnízdí, dále zde 

hnízdí káně lesní (Buteo buteo). Poštolka obecná (Falco tinnunculus) sem jen přechodně zaletuje. 

Velkou vzácností je zástřel orla skalního (Aguila chrysaetos), který byl uloven na úpatí Milešovky 8. 

prosince 1886, je zachován ve sbírkách Regionálního muzea v Teplicích. Vzácností je úlovek motáka 

stepního (Circus macrourus) u Velemína v roce 1895, nachází se také v muzeu v Teplicích. 

Z kurovitých ptáků, kteří dříve obývali Milešovku, musíme vzpomenout tetřívka obecného (Tetrao 

tetrix), který se vyskytoval i na okolních kopcích a dodnes hnízdí na kopci Pařez (též Milešovský 

Kloc) 735 m n. m. západně od Milešovky  a jeřábka lesního (Bonasa bonasia), který býval donedávna 

na Milešovce hnízdivcem. Zprávy o jeho hnízdění v dnešní době chybějí. Bažant obecný (Phasianus 

colchicus) se vyskytuje a hnízdí ojediněle. Změnou zemědělství se objevuje i křepelka obecná 

(Coturnix coturnix). Také sluka lesní (Scolopax rusticola) je zde hnízdivcem. Holubovití – holub 

hřivnáč (Columba palumbus) nehojně hnízdí po celém území. Vzácnější je holub doupňák (Columba 

oenas). Hrdlička zahradní (Streptopelia decaocto) se vyskytuje jako synantrop na úpatí ve vesnicích. 

Ze sov je největší výr velký (Bubo bubo), který hnízdí pravidelně na Výřích skalách, popřípadě na 

vrcholu hory a střídá i jiná místa. Má zde unikátní stoleté hnízdiště. Z dalších lesních sov zde hnízdí 

kalous ušatý (Asio otus), puštík obecný (Strix aluco) a hnízdíval  zde poměrně vzácně i sýc obecný 

(Athene noctua). Sova pálená (Tyto alba) pravidelně hnízdila na kostele v Milešově. Koncem 

minulého století je uveden v literatuře výskyt kulíška nejmenšího (Glaucidium passerinum) z okolí 

Velemína u Milešovky. Tento výskyt je velmi nepravděpodobný. 

Kukačka obecná (Cuculus canorus) svá vejce podkládá pěstounům. 

Z datlovitých zde hnízdí nejhojněji strakapoud velký (Dendrocopos major), méně žluna zelená (Picus 

viridis) a nehojně datel černý (Dryocopus martius). Vyskytuje se  a také  hnízdí krutihlav obecný 

(Jynx torquilla). Z hnízdících pěvců můžeme zastihnout pěnici slavíkovou (Sylvia borin), pěnici 

černohlavou (Sylvia atricapilla) a pěnici pokřovní (Sylvia curruca). 

Na Milešovce hnízdí tři druhy budníčků – budníček menší  (Phylloscopus collybita), budníček větší 

(Phylloscopus trochilus) a budníček lesní (Phylloscopus sibilatrix). 

Drozd zpěvný (Turdus philomelos) a kos černý (Turdus merula) jsou ve všech biotopech Milešovky 

běžnými hnízdivci. Červenka obecná (Erithacus rubecula)  je hnízdivcem po celém zalesněném kopci. 

Rehek zahradní (Phoenicurus phoenicurus)  hnízdí nehojně, rehek domácí (Phoenicurus ochruros) je 
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hojnější, hlavně kolem budov. Pěvuška modrá (Prunella modularis) a střízlík obecný (Troglodytes 

troglodytes) také hnízdí sporadicky. S  ťuhýkem obecným (Lanius collurio)  se můžeme setkat na 

křovinatém úpatí. 

Sýkory – sýkora koňadra (Parus major), sýkora modřinka (Parus caeruleus), sýkora úhelníček (Parus 

ater), sýkora parukářka (Parus cristatus), mlynařík dlouhoocasý (Aegithalos caudatus), z nich 

nejhojnější je sýkora koňadra. Vzácná je sýkora lužní (Parus montanus) hnízdící sporadicky na 

vrcholu kopce. Vlaštovka obecná (Hirundo rustica), jiřička obecná  (Delichon urbica) a rorýs obecný 

(Apus apus) sem pouze zalétávají. 

Brhlík lesní (Sitta europaea) je běžným hnízdivcem po celém zalesněném kopci, šoupálek dlouhoprstý 

(Certhia familiaris) nehojně hnízdí v bučině. Hejnka čížka lesního (Carduelis spinus) bývají 

pozorována v zimě na  olších při vybírání semen. Hnízdění nebylo prokázáno. 

Další hnízdivci jsou – hýl obecný (Pyrrhula pyrrhula), pěnkava obecná (Fringilla coelebs) – je ve 

všech biotopech nejhojnější, strnad obecný (Emberiza citrinella) i na úpatí, vrabec polní (Passer 

montanus) hnízdí na Výřích skalách, vrabec domácí (Passer domesticus) se potuluje po vesnicích 

kolem. 

Z ostatních ptačích druhů, se kterými se můžeme na okrajích Milešovky setkat, uvádíme dlaska 

tlustozobého (Coccothraustes coccothraustes), zvonka zeleného (Chloris chloris), stehlíka obecného 

(Carduelis carduelis), zvonohlíka zahradního (Serinus serinus) a špačka obecného (Sturnus vulgaris).  

Jednou se podařilo zastihnout na polích u Černčic pod Milešovkou na jarním tahu asi 250 kusové 

hejno jikavce severního (Fringilla montifringilla), kde všichni samci již měli pestrý svatební šat. 

Lindušku lesní ( Antus trivialis) je možné zastihnout ve všech lesních biotopech. Linduška luční 

(Anthus pratensis) byla vícekrát pozorována na vrcholu. Konipas bílý (Motacilla alba) hnízdí na 

vrcholku na observatoři, konipas horský (Motacilla cinerea) hnízdí na Výřích skalách v údolí 

Milešovského potoka.  

Vrána černá (Corone corone)  jen zaletuje, kavka obecná (Corvus monedula) nehojně hnízdí. Sojka 

obecná (Garrulus glandarius) hnízdí v lesích i po celém vrchu. Ještě v minulém století nehojně hnízdil 

na Milešovce ořešník kropenatý (Nucifraga caryocatactes). V srpnu 1968 byla v  okolí 

meteorologické observatoře pozorována větší hejnka ořešníků, jak vybírala lískové oříšky. Patrně se 

jednalo o sibiřskou rasu (Nucifruga caryocatactes macrorhynchos). Straka obecná (Pica pica) sem jen 

zaletuje z polních hájů v okolí, kde i hnízdí. V poslední době se objevuje na Milešovce i krkavec velký 

(Corvus corax), který zde i hnízdí. 

Z velmi vzácných druhů je v  literatuře  zmínka o hnízdění skalníka zpěvného (Monticola saxatilis). 

Což není nemožné, poněvadž v polovině minulého století hnízdíval na střekovských skalách u Ústí 

nad Labem a na více místech v Českém středohoří.  

Savci – ježek západní (Erinaceus europaeus) je nehojný. Krtek obecný (Talpa europaea) žije hlavně 

na úpatí na loukách s hlubší půdou. Z dalších hmyzožravců zde žije rejsek obecný (Sorax araneus), 

vzácně rejsek malý (Sorex minutus). Rejsec vodní (Neomys fodiens) byl zjištěn podél Milešovského 

potoka, bělozubka šedá (Crocidura suaveolens) žije v polích na úpatí. Byly zjištěny i tři druhy 

netopýrů – netopýr ušatý (Plecotus auritus), netopýr velký (Myotis myotis) a netopýr rezavý (Nyctalus 

noctula). 

Zajíc polní (Lepus europaeus) se vyskytuje na Milešovce ojediněle. Králík divoký (Oryctolagus 

cuniculus) byl zdecimován myxomatozou. Veverka obecná (Sciurus vulgaris) je v lesních porostech 
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nehojná. Plch velký (Glis glis) a plšík lískový (Muscardinus avellanarius) zde žijí, ale ucházejí 

pozornosti pro noční způsob života.  

Rozmnožení plchů dosáhlo na vrcholu Milešovky v letech 2007 a 2008 až kalamitní úrovně a plši 

značně škodili v prodejně občerstvení, na observatoři i v zařízeních spojové techniky.  Žijí čile životem 

nočním i denním, v létě i v zimě, vzdali se hibernace. Stali se velmi málo plachými. Vzhledem k jejich 

ochraně  je jedinou obranou proti  invazi plchů soustavný odchyt, celkem snadný,  s jejich  následnou 

 repatriací k úpatí hory.(Poznámka Leopold Kukačka)  

Myš domácí (Mus musculus) byla nalezena v potravě sovy pálené. Myšice lesní (Apodemus flavicollis) 

je zastoupena ve všech lesních biotopech. Myška drobná (Micromys minutus) byla zjištěna v okolí 

Milešovského potoka. Potkan (Rattus norvegius) je nevítaným hostem ve sklepech observatoře.   

Z ostatních hlodavců byli zjištěni: norník rudý (Clethrionomys glareolus) po celém kopci a hryzec 

vodní (Arvicola terrestris). Hrabošík podzemní (Pitymys subterraneus) může být považován za 

vzácného ve smrkovém lese na vrcholu, jinak nejblíže žije v Krušných horách. 

Ze šelem zde žijí liška obecná (Vulpes vulpes), kuna skalní (Martes foina), vzácně kuna lesní (Martes 

martes), hranostaj (Mustela ermines), kolčava (Mustela nivalis) a jezevec lesní (Meles meles). Při 

úpatí u vesnic se vyskytuje ojediněle tchoř tmavý (Putorius putorius). 

Z kopytníků  je srnec obecný (Caoreolus capreolus) zde běžný, zatímco prase divoké (Sus scrofa) je 

v posledním čase velmi hojné. Při úpatí Milešovky se zdržuje daněk skvrnitý (Dama dama), který má 

částečně původ z vysazovacích akcí. Jsou zde i tři albíni daňka. Na Milešovce se vyskytuje i muflon 

(Ovis musimon) jako v celém Českém středohoří. Jako kuriozita byl v roce 1902 u Milešovky střelen 

albín zatoulaného jelena evropského (Cervus elaphus). 

Pokud se týká fauny, nesmíme zapomenout na vrcholovou populaci domácích koček, které žebrají u 

turistů. 

(http://milesovka.cz/hora-milesovka/) 

 

OBLÍK - SRDOV – BRNÍK 

 

Obrázek 8-17 EVL Oblík - Srdov – Brník (http://www.ochranaprirody.cz) 

 

Evropsky významná lokalita a NPR Oblík-Srdov-Brník se rozkládá na ploše o celkové rozloze 335 ha 

západně od obce Chraberce a východně od obce Raná a zahrnuje tři výrazné vrchy: Oblík (509 

m n. m.), Srdov (482 m n. m.) a Brník (471 m n. m.). 

Stejně jako jiné kopce lounského středohoří byly i tyto vrcholy vytvářeny třetihorní vulkanickou 

činností. Těleso Oblíku je tvořeno nefelinitickým bazanitem, Srdov s Brníkem olivinickým 

nefelinitem. 

http://milesovka.cz/hora-milesovka/
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Ve vegetačním krytu Oblíku převládají širokolisté a úzkolisté suché trávníky, nad jižním a západním 

úpatí vlastního kopce se vyskytují suťové lesy. Oblast všech tří kopců je cenným územím pro studium 

stepní flory a fauny. Vyskytují se zde suchomilná společenstva rostlin a na ně vázaných živočichů. Na 

malém území se zde setkáváme se stepními formacemi, které je možné vidět až např. v Rusku v úseku 

od jižního Uralu po Kaspické moře. Ze zvláště chráněných druhů jsou zde hojné: hlaváček jarní, 

divizna brunátná, bělozářka liliovitá, modřenec tenkokvětý, ovsíř stepní, několik druhů kavylů (k. 

Ivanův, k. sličný, k. chlupatý, k. tenkolistý a další), kozinec bezlodyžný, chrpa chlumní, lilie 

zlatohlávek. Rostou zde i vzácné druhy jako orsej blatoucholistý nebo křivatec pomořanský. 

Vyskytuje se zde také vzácný dřín evropský, většinou v keřovité formě. 

Z plazů se v rezervaci vyskytuje např. užovka hladká, druhově početní ptáci jsou zastoupeni strnadem 

zahradním, linduškou lesní, bělořitem šedým či dudkem chocholatým. Celkem bylo v EVL Oblík-

Srdov-Brník zjištěno 81 druhů obratlovců. Zcela výjimečná je zejména fauna bezobratlých, 

představovaná mnoha zvláště chráněnými a velmi vzácnými druhy a poddruhy, z nichž některé jsou 

dokonce endemické (nikde jinde než v daném území se nevyskytující). Z motýlů můžeme jmenovat 

běláska ovocného, lišaje pryšcového a přástevníka mařinkového, z brouků roháče obecného, chrobáka 

vrubounovitého či ozbrojeného, několik druhů majek, střevlíky Leistus montanus kultianus, 

Parazuphium chevrolati rebli (endemit Oblíku) atd. Evropsky významné druhy živočichů zastupují 

motýl přástevník kostivalový a saranče Stenobothrus eurasius, z rostlin je to kavyl olysalý. 

Mimo managementových opatření, jakými jsou odkřoviňování a pastva, zde v rámci projektu LIFE+ 

již proběhla revitalizace starých cest, které umožňují přehánět stáda ovcí a koz po celé oblasti a 

obnova starých extenzivních sadů.  

Na západním úpatí Oblíku se dochoval rozsáhlý vysokokmenný třešňový sad. Podobné sady byly 

dříve v Českém středohoří běžné, většina jich ale zanikla v 2. polovině 20. století v souvislosti s 

intenzifikací zemědělství. Sad pod Oblíkem je domovem celé řady živočichů, zejména hmyzu a ptáků. 

Můžeme zde potkat například velmi vzácného dudka chocholatého. Na jaře tu rozkvétá hlaváček jarní. 

V blízkém okolí vrchů Oblík, Srdov a Brník se zachovaly řady agrárních valů, které tvoří hranice mezi 

jednotlivými pozemky. Agrární valy (též kamenné snosy) vznikaly tím způsobem, že zemědělci 

vynášeli čedičové kameny ze svých políček na jejich okraj. Valy jsou v současnosti porostlé dřevinami 

a vytvářejí výrazné liniové prvky v krajině. Představují také útočiště pro celou řadu rostlin a 

živočichů. 

(http://www.ochranaprirody.cz, Kyselka 2014) 

 

OSTRÝ 

EVL je typická zřícenina hradu v Českém středohoří, zaujímající vrchol sopečného kuželu (552,6 m) 

se nachází se 1 km jihovýchodně od Milešova. 

Většina plochy EVL je porostlá přírodě blízkými lesy s duby, habry, buky, lipami a dalšími listnatými 

dřevinami. Na západním svahu se rozkládá rozsáhlé suťové pole a v okolí vrcholu nalezneme četné 

skalní výchozy, na kterých je dobře patrná sloupcovitá odlučnost čediče. Na zachovalé lesní porosty je 

vázána přítomnost celé řady druhů rostlin (medovník meduňkolistý, lilie zlatohlávek, lýkovec jedovatý 

a další). Ve zdejších lesích mají stanoviště i vzácné orchideje, jako např. okrotice bílá, okrotice 

červená, hlístník hnízdák či kruštík modrofialový. Skalní výchozy na jaře zdobí tařice skalní a kosatec 

bezlistý. Na suti roste lomikámen trsnatý křehký, jehož porosty na Ostrém patří mezi nejrozsáhlejší v 

Českém středohoří. 

http://www.ochranaprirody.cz/
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Obrázek 8-18 Ostrý (Foto: Kučerová Hana, http://itras.cz) 

 

V lesních porostech Ostrého hnízdí mnoho druhů ptáků, např. linduška lesní, dlask tlustozobý, 

pěnkava obecná, datel černý, strakapoud velký a mnoho dalších. Z obratlovců jsou hojní např. mlok 

skvrnitý, kuna lesní a plch velký. 

(Kyselka 2014) 

 

PÍSEČNÝ VRCH 

 

Obrázek 8-19 Písečný vrch u Bečova (Foto: Motyčková Kamila, Šír Jiří, http://lokality.geology.cz) 

http://lokality.geology.cz/
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PR Písečný vrch u Bečova je z geologického hlediska významným objektem. Je to produkt silně 

explosivního (freatického) vulkanismu, který měl za následek vytvoření maaru. Právě tuto lokalitu lze 

označit jako jeden z nejzachovalejších maarů na našem území. Tato struktura je vyvinuta v okraji 

středohorského vulkanosedimentárního komplexu a indikuje průběh okrajové tektonické linie 

omezující riftovou oblast (litoměřický hlubinný zlom). Na základě zachování litologických fácií jako 

jsou intruzívní brekcie, zvrstvená brekcie, hydrotermální křemen aj. lze soudit, že tento maar je 

zachován v připovrchové pozici a destruován je pouze pyroklastický val a svrchní partie maarové 

výplně. Hydrotermální křemence byly již v paleolitu využívány pro výrobu štípaných nástrojů a oblast 

Písečného vrchu byla osídlena výrobci těchto nástrojů. Proto je tato lokalita velmi vhodným objektem 

pro ilustraci sepětí antropogenních aktivit s přírodním prostředím již v dobách počátků civilizace. 

Při těžbě křemence zde na přelomu 60. a 70. let 20. století probíhal záchranný archeologický výzkum. 

Ten zde odhalil nejstarší známý křemencový lom v Evropě. Člověkem doby kamenné byl jemnozrnný 

sedimentární křemenec cukrovitého vzhledu používán k výrobě nástrojů, neboť se dobře štípal a měl 

ostré hrany.  

Hrubší druhy křemence na západní straně kopce se těžily ještě v době bronzové jako surovina k 

výrobě ručních rotačních drtidel na obilí – žernovů. Z doby staršího paleolitu zde byly odkryty 

pozůstatky lidského příbytku zahloubeného pod zem a uprostřed opatřeného ohništěm staré přibližně 

250 tisíc let. Patrně zde přebýval Neandrtálec a příbytek je považován za nejstarší lidské obydlí v 

České republice. Nejprozkoumanější je osídlení Písečného vrchu z doby středního paleolitu. Z té doby 

bylo odkryto velké množství nálezů – kamenných nástrojů nebo jejich úštěpů. 

V mladším paleolitu se ze zdejšího křemence vyráběly čepele nožů dlouhé 20–30 cm, které byly 

nalezeny až v oblasti Durynska. Na Písečném vrchu byly odkryty polotovary a dílny. Kamenné 

nástroje z Písečného vrchu byly nalezeny například v sídlišti pravěkých lidí v Mlazicích na Mělnicku, 

což je vzdušnou čarou cca 55 km daleko. Zatímco kamenné výrobky nalezené pod dvaceti metrovou 

vrstvou usazených sprašových hlín v cihelně v Sedlci u Prahy si ponechaly původní svěží podobu, 

kamenné nástroje nalezené na opukové pláni v Mlazicích, vystavené 250 tisíc let povětrnosti ztratily 

písečnou abrazí ostré hrany a získaly matný povrch a barevnou patinu. Zbraně a nástroje z Bečovského 

křemence mívají hnědožlutou až hnědočervenou patinu zasahující do hloubky až 3 mm. Tloušťka 

patinované vrstvy může sloužit pro odhad stáří nalezených artefaktů. Písečný vrch je od roku 1974 

archeologickou kulturní památkou. 

Písečný vrch je významným stanovištěm teplomilné nelesní flóry a fauny. Vzhledem ke 

kontinentálnímu osídlení – doloženému prakticky nepřetržitě od starších čtvrtohor – se zde nikdy od 

doby ledové nevyvinula normální lesní vegetace. V chráněném území se proto zachovaly úzkolisté 

teplomilné trávníky. V časném létě se některé partie při vrcholku kopce lesknou kvetoucími trsy 

chráněných druhů stepních trav. Fenomén kavylových stepí je rozvinut právě v západní části Českého 

středohoří, ve srážkovém stínu Krušných hor. Obdobu této vegetace lze v současné době nalézt 

především hluboko v nitru euroasijského kontinentu, v pásmu jihoruských a středoasijských stepí. 

Z ohrožených druhů je možné zde nalézt kavyl Ivanov, kavyl sličný, řebříček štětinolistý, sasanku 

lesní, kozinec bezlodyžný, ostřici oddálenou, hořeček brvitý, len tenkolistý, černohlávek velkokvětý, 

sesel roční, diviznu brunátnou, rozrazil klasnatý nebo violku vonnou. Velmi bohatá je rovněž fauna 

bezobratlých, mimořádným druhovým bohatstvím se zde vyznačuje společenstva blanokřídlého 

hmyzu. Z vzácných a chráněných obratlovců byly v tůních v bývalé těžebně zjištěni čolek obecný, 

čolek velký, ropucha krátkonohá a obecná, skokan skřehotavý a blatnice skvrnitá. 

(http://lokality.geology.cz, http://www.krusnohorsky.cz) 

http://lokality.geology.cz/
http://www.krusnohorsky.cz/
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SINUTEC - DLOUHÝ KOPEC 

 

Obrázek 8-20 EVL Sinutec – Dlouhý kopec (http://www.ochranaprirody.cz) 

 

EVL Dlouhý kopec je význačnou krajinnou dominantou nad obcí Sinutec o rozloze přes 31 ha. Celý 

vrch je významným prameništěm pro oblast Sinutce, hlavně pro studánku sv. Víta nad kaplí stejného 

jména v Sinutci u památné lípy. Jedná se o území s travinnými společenstvy stepního charakteru a 

keřovými společenstvy, uprostřed polí. 

Těleso Dlouhého kopce je tvořeno protáhlým hřbetem z olivinického leuticitu, který obklopují 

slínovce a jílovce. Podobně, jako ostatní okolní vrchy, je i tento kopec třetihorního neovulkanického 

původu. 

Na jižním svahu kopce se nachází cenná suchomilná společenstva rostlin a na ně vázané široké 

spektrum mnohdy endemických druhů živočichů, převážně bezobratlých. Na úpatí kopce se vyskytují 

křovinné formace. Severní a východní svahy tvoří lesní porosty. Z floristického hlediska je zde 

významný výskyt pelyňky pontického, seselu fenyklového, bělozářky liliovité, divizny fialové, 

hlaváčku jarního, kozince dánského, kavylů (Ivanova, sličného, tenkolistého) či kozince rakouského. 

Předmětem ochrany této evropsky významné lokality je přástevník kostivalový. Vyskytuje si zde i 

široké spektrum motýlů, např. okáč skalní, soumračník žlutoskvrnný či modrásek východní. Zdejší 

biotopy jsou kvalitním hnízdištěm pro naše druhy strnadů, lindušek a ťuhýků. 

Biologicky zajímavými lokalitami jsou roztroušené ostrůvky (remízky) stepiček pod Sinutcem, které 

jsou důležitou migrační zónou mezi jednotlivými EVL nejen pro motýly. Právě projekt LIFE+ díky 

vhodným managementovým opatřením může dokázat, že tyto zatím opomíjené lokality jsou 

biologicky velice vzácné a v dnešní kulturní krajině unikátní. Hlavním způsobem managementu 

v EVL Sinutec-Dlouhý kopec je pastva, které předcházelo vyřezávání nežádoucího náletu křovin v 

západní části kopce, a sekání s mulčováním v části východní. I požár, který v roce 2012 lokalitu 

postihl, by mohl být považován za vhodný management při obnově stepí.  

(http://www.ochranaprirody.cz, Kyselka 2014) 

 

TOBIÁŠŮV VRCH 

PP Tobiášův vrch je nevysoký, o to však malebnější, téměř dokonale symetricky zaoblený bezlesý 

vrch u obce Kozly. Příjemně překvapí každého návštěvníka tohoto odlehlého koutu Českého 

středohoří a to zejména na samém počátku jara, kdy jsou jeho stráně posety výrazně žlutými květy 

http://www.ochranaprirody.cz/
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hlaváčku jarního. Ve stejné době tu bývají k vidění i oba druhy konikleců (luční a otevřený), díky 

čemuž se tento čedičový pahorek těší ze stavu chráněného území již od roku 1936.  

 

 

Obrázek 8-21 PP Tobiášův vrch (Foto: Jiří Šedivý, http://www.ceskestredohori.cz) 

 

Tobiášův vrch je situován uprostřed plochého údolí Zaječického potoka a to nad jeho levým břehem. I 

když dosahuje nadmořské výšky 354 m, převyšuje okolní krajinu jen o 20 - 30 m. Vyskytuje se zde 

kriticky ohrožený koniklec otevřený stejně jako řada dalších chráněných a zajímavých druhů rostlin. 

Mezi ně v první řadě náleží koniklece luční, výskyt křížené formy s výše uvedeným koniklecem 

otevřeným, tzv. koniklec Hackelův, zde však zaznamenán dosud nebyl. K dalším významným 

rostlinám patří již v úvodu uvedený hlaváček jarní, dále například kavyl Ivanův, modřenec tenkokvětý, 

prvosenka jarní, zběhovec lesní, pryšec chvojka, šalvěj luční, silenka ušnice atd.  

I přes svou nevelkou rozlohu vykazuje Tobiášův vrch poměrně dlouhý seznam zjištěných živočišných 

druhů. Při výzkumech v letech 1970-1976 zde bylo zaznamenáno 59 různých druhů obratlovců, mezi 

nimi např. moták pilich, křepelka polní, bramborníček hnědý, slavík obecný, strnad zahradní či 

bělozubka šedá. Aby zůstaly zachovány přírodní podmínky vrchu zachovány, je zapotřebí jeho svahy 

pravidelně udržovat a to zejména vyřezáváním křovin.  

(http://www.ceskestredohori.cz) 

 

VELKÁ VOLAVKA 

 

Obrázek 8-22 Velká Volavka (Foto: Hadonos, CC BY-SA 3.0) 

http://www.ceskestredohori.cz/
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0
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Posláním přírodní památky je ochrana význačného stanoviště halofilní květeny s jedinou zachovalou 

lokalitou jitrocele přímořského (Plantago maritima) na okrese Most. Cílem je ochrana význačného 

stanoviště halofilní květeny s jedinou zachovalou lokalitou jitrocele přímořského (Plantago maritima) 

na okrese Most. V jednotlivých bodech se jedná o:  

1) Udržení nezapojeného bylinného porostu v kolejových rýhách polní cesty tvořící okraj MZCHÚ v 

severní a SV části území.  

2) Dosažení pestrého lučního společenstva s vysokým podílem halofytních druhů rostlin na mírně 

podmáčených loučkách v lokalitě.  

3) Udržení části volné vodní hladiny a obnažené břehy.  

4) Zabránit zarůstání lokality náletovými dřevinami.  

5) Udržet stabilní populaci kriticky ohroženého jitrocele přímořského (Plantago maritima). 

Podloží oblasti zájmového území je tvořeno především druhohorními křídovými horninami. Jedná se o 

zpevněné sedimenty březenského a teplického souvrství (svrchní turon, santon) se zastoupením 

vápnitých jílovců a slínovců. Na slínovci také leží řešené území přírodní památky. Křídová pánev je v 

oblasti rozrušena četnými průniky terciérních vulkanitů (západní okraj Českého středohoří), jedním z 

takových průniků v podobě kuželovitého suku z olivinického nefelinitu je i přilehlý kopec Velká 

Volavka. Hlavními půdními typy v oblasti jsou černozemě a hnědé půdy eutrofní 

Podle biogeografického členění ČR leží zájmové území ještě v bioregionu Milešovském, avšak těsně 

při jeho západní hranici s bioregionem Mosteckým. Biota území je přechodová, s prvky obou regionů. 

Květena Milešovského bioregionu je velmi bohatá, podmíněná velkou diverzitou ekotopů s různými 

stanovištními podmínkami. Ve flóře se objevují rozmanité floroelementy včetně exklávních prvků. V 

lesní flóře převažují běžné středoevropské druhy, včetně podhorských prvků. Zejména nelesní květena 

má podstatné zastoupení kontinentálních druhů. Příkladem mohou být kavyl Ivanův (Stipa pennata), 

kavyl chlupatý (Stipa dasyphylla), kavyl olysalý (S. glabrata), ovsíř stepní (Helictotrichon 

desertorum), violka obojaká (Viola ambigua), koniklec otevřený (Pulsatilla patens), hlaváček jarní 

(Adonis vernalis), kozinec dánský (Astragalus danicus), kozinec rakouský (A. austriacus), ostřice 

stepní (Carex supina), řidší jsou druhy submediteránní, např. pískavice provensálská (Trigonella 

monspeliaca). Typické je zastoupení západního migrantu, který zastupuje bělozářka liliovitá 

(Anthericum liliago), čičorka pochvatá (Coronilla vaginalis). Významný je výskyt perialpidské až 

dealpidské flóry, kterou reprezentují např. prorostlík dlouholistý (Bupleurum longifolium), hvozdík 

sivý (Dianthus gratianopolitanus), pěchava vápnomilná (Sesleria caerulea), lomikámen latnatý 

(Saxifraga paniculata) aj. Druhy se subatlantským laděním jsou vzácné, stejně tak i druhy subhalofilní 

a halofilní. Milešovský bioregion zahrnuje hercynské chlumy včetně poměrně zachovalých bučin s 

ochuzenou, avšak významnou lesní faunou (např. jeřábek lesní, vrásenka orlojovitá). Západní vliv 

dokumentuje výskyt ježka západního, ropuchy krátkonohé. Na jižních stranách kopců jsou vyvinuta 

silně vyhraněná společenstva se zástupci xerotermní fauny včetně středočeských subendemitů 

(kobylka Pholidoptera aptera bohemica, saranče Stenobothrus eurasius bohemicus, společenstva 

vřetenušek atd.  

V přirozené vegetaci Mosteckého bioregionu je zastoupena řada exklávních prvků reliktního 

charakteru, zpravidla kontinentálního ladění. K nim náleží např. hlaváček jarní (Adonis vernalis), hadí 

mord nachový (Scorzonera purpurea), vlnice chlupatá (Oxytropis pilosa), pelyněk pontický (Artemisia 

pontica), kozinec bezlodyžný (Astragalus exscapus), sivěnka přímořská (Glaux maritima). K 

typickým druhům submediteránním patří např. hrachor panonský chlumní (Lathyrus pannonicus 
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subsp. collinus), hadí mordec dřípatý (Podospermum laciniatum), dub pýřitý (Quercus pubescens) a 

tužanka tvrdá (Sclerochloa dura). Velmi omezeně jsou zastoupeny druhy subatlantské. 

Charakteristický je lokální výskyt halofilní a subhalofilní vegetace, v současnosti se však již jedná 

většinou pouze o silně degradované či druhotné. Přirozená lesní společenstva jsou zastoupena pouze 

minimálně, omezují se pouze na některá místa v okolí vodních ploch (mimo relativně mladá jezera 

rekultivací) a na úpatí Krušných hor. Více zastoupeny jsou výsadby rekultivací, porosty pionýrských 

dřevin a nelesní výsadby v okolí obcí. Fauna bioregionu je hercynského původu, s patrnými západními 

vlivy (např. ropucha krátkonohá, ježek západní). Specifické druhy osidlují mladé nerekultivované 

výsypky (CULEK, 1996). 

Při pravděpodobně posledním komplexním botanickém průzkumu lokality z roku 1999 (SLÁDEK, 

1999) bylo v lokalitě zjištěno celkem 77 taxonů cévnatých rostlin. Z tohoto počtu bylo 10 druhů 

halofilních či subhalofilních, byly to: ledenec přímořský (Tetragonologus maritimus), skřípinec 

dvoublizný (Schoenoplectus tabernaemontani), zblochanec oddálený (Puccinellia distans), jitrocel 

přímořský (Plantago maritima), komonice zubatá (Melilotus macrorrhiza), štírovník tenkolistý (Lotus 

tenuis), sítina Gerardova (Juncus gerardii), bahnička jednoplevá (Eleocharis uniglumis), zeměžluč 

spanilá (Centaurium pulchellum), ostřice žitná (Carex secalina). Ještě dříve (v roce 1992) zde byl 

nalézán např. kamyšník přímořský (Bolboschoenus maritimus). 

Původně v lokalitě existovaly 2 rybníčky, které, jak píše, sloužily původně asi k napájení ovcí. Oba 

rybníčky byly po většinu roku 2008 zcela bez vody. Vegetace původního dna severozápadněji 

situovaného rybníčka je zcela bez přítomnosti mokřadních druhů. Dno je zarostlé s pokryvností blížící 

se 100% třtinou křovištní (Calamagrostis epigejos), což signalizuje stav dlouhodobě bez vody. 

Vegetace dna JV situovaného rybníčku indikuje dosud vyšší hladinu spodní vody, která však po 

většinu roku 2008 nedosahovala k povrchu, pouze v zimním období zde byla zaznamenána vodní 

hladina do 10 cm. Dno je zarostlé dominantním rákosem (Phragmites australis), s menší pokryvností 

zde jsou zastoupeny jiné mokřadní jednoděložné druhy včetně subhalofilního skřípince dvoublizného 

(Schoenoplectus tabernaemontani). Největší denzita rostlin jitrocele přímořského (Plantago maritima) 

je zaznamenávána na polní cestě, která ohraničuje přírodní památku, která je však již mimo MZCHÚ. 

Existence slaniska a slaništní flóry v podmínkách sušších oblastí závisí na hydrologickém režimu 

lokality. Vznik slaniska je podmíněna stavem, kdy evaporace převládá nad vsakováním, takže ionty 

solí vzlínající v půdním profilu se hromadí při povrchu půdy. Zvýšená koncentrace solí v rhizosféře je 

pro většinu rostlin toxická, tudíž rostliny adaptované na takové prostředí (halofyty, subhalofyty) mají 

značnou kompetiční výhodu. Pokud hladina podzemní vody není dostatečně vysoko, nemůže docházet 

k vzlínání solí a tedy ani k jejich koncentraci při povrchu. Začne převládat promyvný režim v 

důsledku srážek, což vede k vyplavování solí z povrchu do hlubších horizontů. Změny v důsledku 

poklesu hladiny podzemní vody jsou pro biotop fatální a ireverzibilní. V posledních letech je předmět 

ochrany v lokalitě ze všeho nejvíce ovlivňován právě celkovým vysycháním a poklesem hladiny 

spodní vody. Dílčí lokalita č. 4 – bývalý severozápadní rybníček označovaný ještě v roce 1999 jako 

bažina je v posledních několika letech zcela po celý rok bez vody a nedochází zde příležitostně ani k 

tvorbě bahnitých míst. Lokalita je zarostlá zapojeným porostem třtiny křovištní (Calamagrostis 

epigejos), původní porost skřípince dvoublizného (Schoenoplectus tabernaemontani) zde 

pravděpodobně vymizel. Podobně negativně se projevuje vysychání i v rybníčku v JV části lokality 

(dílčí lokalita č. 8). V roce 2008 byla lokalita téměř celý rok bez vody i bez obnažených bahnitých 

sedimentů. Celé dno zarůstá rákosem, méně se uplatňuje orobinec, skřípinec dvoublizný aj. Celkově 

lze konstatovat ústup slaništní vegetace z lokality v důsledku poklesu hladiny podzemní vody a nelze 

reálně předpokládat, že by se situace zlepšila. Expanze třtiny křovištní a rákosu obecného souvisí s 

předchozím vlivem. V důsledku snížení koncentrace solí v rhizosféře jsou stanoviště původní halofilní 
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a subhalofilní vegetace méně toxická pro kompetičně silné druhy, jakými jsou právě rákos obecný a 

třtina křovištní. 

(Jaroš 2008) 

 

VŠECHLAPY - KAMÝK 

 

Obrázek 8-23 EVL Všechlapy - Kamýk (http://www.ochranaprirody.cz) 

 

Evropsky významná lokalita Všechlapy-Kamýk o rozloze 12 ha se nachází severně od obce Libčeves a 

její dominantou je výrazný vrch s nadmořskou výškou 437 m. n. m. 

Kuželovitý vrch je tvořen leucitickým nefelinitem a olivinickým bazanitem, obklopen je slínovci. Na 

vrcholu a ve středních i horních částech příkrých svahů se nacházejí četné ledovcem modelované 

skalky s mrazovými trhlinami. V dolních částech svahu jsou balvanové haldy a suťový plášť porušený 

sesuvy. 

Svahy Kamýku jsou porostlé teplomilnou stepní vegetací, kde se místy vyskytují i křovinné formace. 

Východní úbočí kopce je porostlé lesem s listnatými dřevinami. Mezi významné druhy květeny se řadí 

například pelyněk pontický, pcháč bělohlavý, kostřava walliská, mochna písečná, vlnice chlupatá, 

rozrazil rozprostřený, sesel fenyklový, hlaváček jarní, koniklec luční český, divizna brunátná apod.  

EVL Všechlapy-Kamýk je další z významných lokalit výskytu termofilního hmyzu (např. přástevníka 

kostivalového) vázaného právě na lesostepní společenstva. Dále se zde vyskytuje např. otakárek 

ovocný, modrásek východní, soumračník proskurníkový, okáč skalní apod. 

I na této lokalitě došlo v uplynulých letech kvůli absenci pastvy k zarůstání a postupné degradaci 

zdejších biotopů, velký podíl na tom mělo i umělé zalesnění. V rámci projektu LIFE+ zde již došlo k 

odstranění části nežádoucího náletu křovin a k obnovení pastvy. 
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9.  STŘETY ZÁJMU 

VYHODNOCENÍ KVANTITATIVNÍHO STAVU ÚTVARŮ PODZEMNÍCH VOD  

Maximální povolené odběry podzemních vod ve výši 54 l/s v rajonu nepřekračují jeho využitelné 

zdroje. Vzhledem k velmi nízkému stupni využití nedochází na území rajonu ke střetu zájmů 

v důsledku čerpání podzemních vod.  

Kvantitativní stav hydrogeologického rajonu 4611 Křída Dolního Labe po Děčín - levý břeh, jižní část 

byl vyhodnocen jako vyhovující, neboť poměr průměrných odběrů vůči dlouhodobým hodnotám 

přírodních zdrojů činil 0,11 pro data z Rajonizace a 0,04 pro hodnoty přírodních zdrojů z Rebilance. 

OCHRANA PODZEMNÍCH VOD 

Ochrana podzemních vod v hydrogeologickém rajonu je na úrovni obecné ochrany, platné pro celé 

území a pak specifické ochrany pro odběry podzemních vod hromadného zásobování v ochranných 

pásmech vodních zdrojů. Rámcová směrnice o vodě požaduje ochranu všech útvarů podzemních vod 

bez ohledu na jejich využití a vzhledem k regionálnímu charakteru hodnocení nemá smysl hodnotit 

jednotlivá ochranná pásma vodních zdrojů. 

TĚŽBA SUROVIN 

Podle údaje Geofondu (GF P056546) je v hydrogeologickém rajonu 4611 jediné ložisko Podsedice-

Libčeves-Bělušice (baryt, fluorit, granát, štěrkopísek), které dosud nebylo těženo. S ohledem na jeho 

statut neexistuje v současné době přímý střet zájmu. 

 

 

 Obrázek 9-1 Rozsah netěženého ložiska Podsedice-Libčeves-Bělušice  

 

ZDROJE ZNEČIŠTĚNÍ A JEJICH VZTAH K OVĚŘENÝM ZÁSOBÁM PODZEMNÍCH 

VOD  

Zpracováno s využitín práce Prchalová a kol. 2013 (Metodiky hodnocení chemického a 

kvantitativního stavu útvarů podzemních vod pro druhý cyklus plánů povodí v ČR). 

Zdroje znečištění byly hodnoceny v hydrogeologickém rajonu jako plošné znečištění ze zemědělství 

(dusičnany a pesticidy), plošné znečištění z atmosférické depozice (vybrané kovy a polyaromatické 
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uhlovodíky) a nakonec bodové znečištění ze starých kontaminovaných míst (vybrané kovy, 

polyaromatické uhlovodíky, chlorované uhlovodíky). Ačkoliv primárně bylo hodnocení provedeno na 

úrovni pracovních jednotek, hydrogeologický rajon 4611 Křída Dolního Labe po Děčín - levý břeh, 

jižní část se skládá pouze z jednoho útvaru a jedné pracovní jednotky, takže výsledek je platný pro 

celý hydrogeologický rajon. 

Vlastní hodnocení plošných zdrojů znečištění se provádělo jednak na nezávislém vyhodnocení údajů o 

významných zdrojích znečištění a jejich ověření na základě monitoringu jakosti podzemních vod a 

následném vyhodnocení chemického stavu. Prakticky to znamená, že pokud vyšlo z monitoringu 

nevyhovující hodnocení příslušných polutantů, ale zdroj nebyl prokázán, nebyl zdroj znečištění 

označen za významný. Stejně tak, pokud byl zjištěn významný zdroj znečištění, ale naměřené 

koncentrace nepřekračovaly limit, ani tehdy nelze zdroj považovat za významný, nicméně by bylo 

vhodné prověřit reprezentativnost umístění monitorovacího objektu. V případě významného zdroje 

znečištění, ale neexistence dat z monitoringu bylo doporučeno doplnit sledování (viz kapitola 

optimalizace monitoringu). 

V případě bodového znečištění ze starých kontaminovaných míst byly použity výsledky pro hodnocení 

starých kontaminovaných míst ze systému SEKM (Systém evidence kontaminovaných míst) podle 

kritérií hodnocení dobrého chemického stavu. Vzhledem k tomu, že kritéria kromě vyhodnocené 

priority starého kontaminovaného místa zahrnovala také výsledky monitoringu za poledního půl roku 

sledování, je v tomto případě významný zdroj znečištění totožný s výsledky monitoringu. 

Plošné znečištění dusičnany ze zemědělství považovalo za významný zdroj znečištění každou pracovní 

jednotku (v tomto případě tedy hydrogeologický rajon), ve kterém činí podíl intenzivně využívané 

zemědělské půdy alespoň 50 % plochy. Dusičnany v podzemních vodách byly hodnoceny jednak z dat 

sledování jakosti podzemních vod ČHMÚ za období 2007 – 2012 a jednak z dostupných dat o jakosti 

odběrů podzemních vod za stejné období. Zatímco v případě sledování jakosti podzemních vod 

ČHMÚ bylo většinou k dispozici 11 měření, počet měření odběrů byl výrazně menší a nejčastěji 

kolísal od jednoho do pěti měření. Při posuzování výsledků se zohledňovala všechna naměřená data v 

pracovní jednotce (hydrogeologickém rajonu), přičemž nejprve byly vyhodnoceny jednotlivé objekty 

– v případě monitorovacích objektů ČHMÚ byl limit 50 mg/l NO3 porovnáván s průměrnou hodnotou 

nebo mediánem a objekt byl považován za nevyhovující, pokud alespoň jedna tato charakteristická 

hodnota přesáhla limit. V případě odběrů podzemních vod se porovnávalo maximum – vzhledem k 

nižšímu počtu naměřených hodnot.  

Protože značná část pracovních jednotek (hydrogeologických rajonů) obsahuje více sledovaných 

objektů, je nutné provést agregaci výsledků na pracovní jednotku (hydrogeologický rajon). Pokud 

alespoň jeden objekt ČHMÚ nebo odběr podzemních vod nad 5 l/s (vydatnost se vztahuje na skutečně 

čerpané množství za celé hodnocené období) byl považován za nevyhovující, je celá pracovní jednotka 

(hydrogeologický rajon) považována za nevyhovující. Obdobně pokud žádný objekt ČHMÚ nebo 

odběr nad 5 l/s nepřesáhl limit, je celá pracovní jednotka (hydrogeologický rajon) považována za 

vyhovující. K výsledkům odběrů pod 5 l/s se přihlíželo pouze v případě, že pracovní jednotka 

(hydrogeologický rajon) neobsahovala data z objektu ČHMÚ nebo odběru nad 5 l/s. V případě, že 

alespoň polovina těchto malých odběrů je nevyhovující, je celá pracovní jednotka (hydrogeologický 

rajon) považována za nevyhovující. 

Hydrogeologický rajon 4611 Křída Dolního Labe po Děčín - levý břeh, jižní část má 51 % celkové 

plochy pokryté intenzivně využívanou zemědělskou půdou a plošné znečištění ze zemědělství je tedy 

považováno za významný zdroj. V hydrogeologickém rajonu bylo k dispozici celkem 17 objektů s 

daty o koncentracích dusičnanů – z toho tři objekty sledování ČHMÚ, jeden odběr nad 5 l/s a 13 
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malých odběrů.  Hodnotu 50 mg/l NO3 přesáhnul pouze jeden objekt ČHMÚ (VP1881, Prackovice n. 

Labem, sledován od r. 2009) s průměrnou hodnotou 80 mg/l a mediánem 87 mg/l. Další objekt 

ČHMÚ, pramen PP0502 Teplá má většinu měření dusičnanů pod mezí stanovitelnosti a poslední 

objekt, pramen PP0496 Raná sice limit nepřesáhl, ale průměrná hodnota a medián jsou 47, respektive 

48 mg/l. Hodnoty odběrů podzemních vod (ve všech případech se jedná o odběry pro pitné účely) se 

pohybují nejčastěji kolem 10 – 20 mg/l NO3, nejvyšší průměrnou hodnotu má odběr SčVK 

Litochovice nad Labem (2007 – 2010) – 41 mg/l. V hydrogeologickém rajonu 4611 Křída Dolního 

Labe po Děčín - levý břeh, jižní část je tedy znečištění dusičnany ze zemědělství považováno za 

ověřený významný zdroj.  

Při hodnocení plošného znečištění pesticidy ze zemědělství byla považována stejně jako u dusičnanů 

každá pracovní jednotka (hydrogeologický rajon), ve které činí podíl intenzivně využívané zemědělské 

půdy alespoň 50 % plochy, za významný zdroj znečištění. Pesticidy v podzemních vodách byly 

sledovány a hodnoceny pouze z dat sledování jakosti podzemních vod ČHMÚ za období 2007 – 2012. 

Rozsah sledovaných pesticidů a jejich metabolitů byl velmi široký, jednalo se celkem o 28 látek (plus 

DDT, to se ale nepočítalo do znečištění ze zemědělství). Pro většinu jednotlivých pesticidů nebo jejich 

metabolitů platila limitní hodnota 0,1 µg/l, pouze pro chlorpyrifos (chlorpyrifos-ethyl) a trifluralin byl 

použit přísnější evropský limit pro povrchové vody 0,03 µg/l. 

Pesticidy s limitem 0,1 µg/l byla rozhodující charakteristická hodnota maximum, pro zbylé dva 

pesticidy se hodnotil průměr a medián a pro nevyhovující stav stačilo stejně jako u dusičnanů 

překročení pouze jedné charakteristické hodnoty. Při agregace více objektů na pracovní jednotku 

(hydrogeologický rajon) byl útvar považován za nevyhovující, pokud limitní hodnotu překročilo 

alespoň 20 % objektů. 

Hydrogeologický rajon 4611 Křída Dolního Labe po Děčín - levý břeh, jižní část má 51 % celkové 

plochy pokryté intenzivně využívanou zemědělskou půdou a plošné znečištění ze zemědělství je tedy 

považováno za významný zdroj. V hydrogeologickém rajonu byly k dispozici tři objekty sledování 

ČHMÚ s daty o pesticidech.  Limitní hodnotu 0,1 µg/l přesáhnul pouze jeden objekt ČHMÚ, pramen 

PP0502 Teplá, a to pro bentazon a metabolit metolachlor ESA (0,28 a 0,11 µg/l). V ostatních 

objektech a pro ostatní pesticidy byla maximální hodnota nejvýše na úrovni 75 % limitu. V 

hydrogeologickém rajonu 4611 Křída Dolního Labe po Děčín - levý břeh, jižní část je tedy znečištění 

pesticidy ze zemědělství považováno za ověřený významný zdroj. 

Plošné znečištění vybranými kovy a polyaromatickými uhlovodíky z atmosférické depozice bylo 

považováno za významné, pokud pracovní jednotka (hydrogeologický rajon), dosáhla podílu lesů 

alespoň 25 % plochy nebo alespoň 10 % zastavěných ploch. Podíl lesů byl jako rizikový určen proto, 

že vzhledem k vysoké ploše povrchu je zde značná pravděpodobnost zachycení podkorunové 

depozice, podíl zastavěných ploch proto, že se zde nejčastěji najdou významné zdroje vypouštění 

emisí do ovzduší (průmysl, doprava).  

Pro atmosférickou depozici byly jako typické polutanty vybrány některé kovy – As, Cd, Hg, Ni a Pb, a 

dále relevantní polyaromatické uhlovodíky (PAU) – antracen, benzo[a]pyren, benzo[b]fluoranten, 

benzo[ghi]perylen, benzo[k]fluoranten, fluoranten, indeno[1,2,3-cd]pyren a naftalen, přičemž limity 

PAU jsou většinou stejné jako pro povrchové vody a jsou v rozmezí 0,02 – 0,1 µg/l, kdežto u limitů 

kovů se přihlíželo k přirozenému pozadí a jsou 10 µg/l pro As, 0,25 µg/l pro Cd, 0,05 µg/l pro Hg, 4 

µg/l pro Ni a 1,2 µg/l pro Pb. V podzemních vodách byly stejně jako pesticidy sledovány a hodnoceny 

pouze v objektech jakosti podzemních vod ČHMÚ za období 2007 – 2012. Stejně jako u dusičnanů se 

porovnával průměr a medián a pro nevyhovující stav stačilo překročení pouze jedné charakteristické 

hodnoty. Při agregace více objektů na pracovní jednotku (hydrogeologický rajon) byl útvar považován 
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za nevyhovující, pokud limitní hodnotu u kovů překročilo alespoň 20 % objektů, pro polyaromatické 

uhlovodíky stačil jeden nevyhovující objekt. 

Hydrogeologický rajon 4611 Křída Dolního Labe po Děčín - levý břeh, jižní část má 29 % celkové 

plochy lesy a 2 % zastavěných ploch, plošné znečištění z atmosférické depozice je tedy považováno za 

významný zdroj. V hydrogeologickém rajonu byly k dispozici tři objekty sledování ČHMÚ s daty o 

kovech a PAU.  Limitní hodnotu mírně přesáhnul pouze jeden objekt ČHMÚ, pramen PP0502 Teplá, a 

to pouze průměr pro nikl (20,14 µg/l). V ostatních objektech a pro ostatní ukazatele byla maximální 

hodnota nejvýše na úrovni 50 % limitu. V hydrogeologickém rajonu 4611 Křída Dolního Labe po 

Děčín - levý břeh, jižní část je sice znečištění z atmosférické depozice považováno za ověřený 

významný zdroj, bylo by však vhodné prověřit pro pramen PP0502 Teplá další možné zdroje 

znečištění. 

Bodové znečištění ze starých kontaminovaných míst bylo hodnoceno na základě dat v SEKM. Za 

významné bodové zdroje znečištění byla považována ta stará kontaminovaná místa, v nichž alespoň 

jeden ukazatel z 28 relevantních nebezpečných látek (kromě kovů a PAU, hodnocených také pro 

atmosférickou depozici to byly ještě benzen, DDT, hliník, kyanidy, trichlormethan (chloroform), 

1,1,2-trichlorethen (trichlorethylen) a tetrachlorethen),  přesáhl 20-ti násobek koncentrace hodnoty 

dobrého chemického stavu podzemních vod v posledním půlroce sledování a zároveň podle údajů 

SEKM je priorita místa A1 (nápravné opatření žádoucí), A2 (nutnost realizace nápravného opatření) 

nebo A3 (nápravné opatření bezodkladně nutné) a zároveň nebyla sanace úspěšně dokončena nebo 

dosud probíhá. Protože poměrně dost záznamů v databázi je hodně starých a není zde jistota, že v 

současné době odpovídají, muselo být nejstarší datum posledního sledování v roce 2007. Stará 

kontaminovaná místa, která splnila všechny tyto požadavky, byla zařazena do významných zdrojů 

znečištění a výsledky byly zohledněny i ve vyhodnocení chemického stavu. 

V hydrogeologickém rajonu 4611 Křída Dolního Labe po Děčín - levý břeh, jižní část se nenachází 

jiné významné staré kontaminované místo, kromě Červeného Újezda (Cd, Pb). 

 

Shrnutí chemického stavu podzemní vody rajonu 4611 podle hodnocení chemického a kvantitativního 

stavu útvarů podzemních vod pro druhý cyklus plánů povodí v ČR (metodika viz Prchalová et al. 

2013) je celkově nevyhovující, vlivem obsahu rozličných pesticidů, dusičnanů, amonných iontů a 

staré ekologické zátěže. 

V rajonu 4611 se vyskytuje stará ekologická zátěž s nevyhovujícím stavem, vlivem těžkých kovů.  

Trendy v rajonu 4611 jsou stoupající (u dusičnanů) i potenciální (u síranů). 

Vyhodnocení je uvedeno v následující tabulce 9-1 
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Tabulka 9-1 Chemický stav pracovní jednotky (upraveno) 

ID PRJ ID pracovní jednotky 461100555 

ID útvaru ID útvaru podzemních vod 46110 

Plocha PRJ (km2) Plocha pracovní jednotky podzemních vod v km2 280,1 

Stav PZV 
Chemický stav pracovní jednotky pro recipient podzemní voda (C dobrý, N 

nevyhovující, U nehodnoceno - nejsou data) 

N 

Stav POV 
Chemický stav pracovní jednotky pro recipient povrchová voda - jen pro NH4 a 

NO3  (N nevyhovující) 

N 

Stav SEKM Chemický stav pracovní jednotky pro staré zátěže (N nevyhovující)  

SEKM kontaminant 
Kontaminující látky ve starých zátěžích, způsobujících nedosažení dobrého 

chemického stavu 

 

Počet zátěží 
Počet starých zátěží v pracovní jednotce, způsobujících nevyhovující chemický 

stav 

 

Chem. stav celkem Chemický stav pracovní jednotky (C vyhovující, N nevyhovující, U nehodnoceno) N 

Stoupající trend V pracovní jednotce se vyskytuje stoupající trend (A ano) A 

Stoupající trend ukazatel Ukazatel stoupajícího trendu NO3 

Potenciální trend V pracovní jednotce se vyskytuje potenciální trend (A ano) A 

Potenciální trend ukazatel Ukazatel potenciálního trendu SO4 

Trend celkem 
V pracovní jednotce se vyskytuje potenciální nebo stoupající trend (S - stoupající, 

P - potenciální, S,P - stoupající i potenciální) 

S, P 

 

 

 

Obrázek 9-2 Mapa potenciálních zdrojů znečištění 
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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 vodohodspodářské bilance také 

výsledky hodnocení kvantitativního stavu podzemních vod. 
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10. PŘÍRODNÍ ZDROJE A VYUŽITELNÉ MNOŽSTVÍ 

PODZEMNÍCH VOD 

 

VÝPOČET PŘÍRODNÍCH ZDROJŮ 

V rámci rajonu byla zkoumaná korelace dlouhodobých časových záznamů kolísání podzemních vod 

versus separovaný základní odtok. Pro tento přístup měl sloužit reprezentativní vrt s dlouhodobým 

pozorováním hladin podzemní vody v dílčím povodí HGR 4611, ke kterému jsou vztaženy výpočty 

základního odtoku. Z výsledků analýzy však vyplynulo, že mezipovodí použité pro program 

hydrologické bilance BILAN není pro sledovaný HGR 4611 reprezentativní. Pro hlavni 

hydrogeologickou strukturu, kolektor AB nejsou k dispozici hydrologické podklady. 

Archivní hodnoty přírodních zdrojů a využitelného množství byly převzaty z údajů k platné 

Hydrogeologické rajonizace. ČHMÚ ani dřívější „Komise pro klasifikaci zásob“ přírodní zdroje pro 

tento rajón kvůli nedostatku podkladů nezpracovali. Získané archivní hodnoty jsou uvedeny v tab. 10-

1. 

 

Tabulka 10-1 Archivní hodnoty přírodních zdrojů a využitelného množství 

Rajon/ 

Bilanční 

celek 

Plocha 

(km2) 

Přírodní 

zdroje (l/s) 

Využitelné 

množství 
Kategorie 

Protokol/ 

Reference 
Poznámka 

461 630 1782   Optimalizace* 
Hodnota pro celý rajon 461 (dnešní 

4611+4612) 

461 -  jižní 

část  
 160 68 C2 

Herčík a kol. 

(1987, 1999) 

Pouze kolektor A. 

Odpovídá dnešnímu HGR 4611 

4611 280,1 825   HG rajonizace ** Qz 50% 

*  Optimalizace staniční sítě pozorování podzemních vod 

** První cyklus plánů povodí (2006) 

 

Tabulka 10-2 Hodnoty přírodních zdrojů za období 1981-2010, resp 2001-2010  

Rajon/ 

Povodí 

Plocha 

 výpočtu 

Plocha 

rajonu (km2) 

Přírodní 

zdroje (l/s) 
Metoda Poznámka 

4611  280 580 Model BILAN Dotace zásob podzemní vody 

4611 280 280 945 
Hydraulický 

model 

Jako přírodní zdroje jsou uvedeny modelové 

zdroje bez výměny podzemní vody s ostatními 

rajony, které jsou nezávislé na odběrech. 

Představují součet modelové infiltrace do všech 

modelových vrstev 

 

V rámci doplňkových průzkumných prací byly zpracovány podklady (shromážděna archivní data KKZ 

a data z modelových řešení projektu) pro výpočet přírodních zdrojů a využitelných zásob. Metoda 

výpočtu přírodních zdrojů byla stanovena po zhodnocení všech vstupních dat a informací pro daný 

rajon. 
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10.1. VÝSLEDKY OCENĚNÍ PŘÍRODNÍCH ZDROJŮ PODZEMNÍCH VOD 

 

Tabulka 10-3. Přírodní zdroje a využitelné množství v l/s pro kolektor AB 

HGR 4611 – kolektor AB Hydraulický model 

Přírodní zdroje (zabezpečenost %) 746 (50%) 

Využitelné množství  373 

 

Výpočet využitelného množství podzemních vod kolektoru AB vychází z hodnoty přírodních zdrojů, 

stanovených hydraulickým modelem. Využitelné množství takto stanovených přírodních zdroju jsme 

definovali jako 50 % přírodních zdrojů.  

Kolektory kryté izolátorem nelze bilancovat hydrologickými metodami. Pro kolektor AB, který přímo 

nekomunikuje s povrchovými toky, výpočet přírodních zdrojů a využitelného množství podzemních 

vod vychází z výstupních dat hydraulického modelu rajonu (kap. 6.2, tabulka 10-2). Jako přírodní 

zdroje kolektoru AB jsou uvedené hodnoty celkové bilance kolektoru pro simulaci neovlivněných 

průměrných stavů podzemních vod (50% zabezpečenost). 

Shrnutím všech dosažených zkušeností,  řešitelský tým dospěl k následujícímu metodickému závěru, 

který je obecně použitelný pro všechny hydrogeologické rajony s podobnými přírodními podmínkami: 

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 na základě existujících meteorologických vstupů, které budou zpracovány podle 

parametrů kalibrovaných na základním povodí.  

Hlavní výstup modelu BILAN je časová řada základního odtoku území v měsíčním kroku. Přírodní 

zdroje území jsou definované jako medián základního odtoku. Hodnota přírodních zdrojů byla 

srovnána s výsledkem hydraulického modelu pro daný kolektor. 

Pro kolektor AB, který přímo nekomunikuje s povrchovými toky, výpočet přírodních zdrojů a 

využitelného množství podzemních vod vychází z výstupních dat hydraulického modelu rajonu. Pro 

kolektory kryté izolátorem totiž nelze stanovit přírodní zdroje za pomoci hydrologického modelu 

nýbrž hydraulického modelu. Hydraulický model je schematická numerická reprezentace 

hydraulického systému proudění podzemní vody. V tomto případě jsou přírodní zdroje jednotlivých 

kolektorů definované jako součet vlastních zdrojů (infiltrace ze srážek na území rajonu) a rozdílu mezí 

přítoky a odtoky z okolí. Využitelné množství krytých kolektorů lze vyčlenit z celkových přírodních 

zdrojů pouze odborným odhadem a zohledněním veškerých dostupných podkladů o charakteristice 

kolektoru. 

Ve výstupech hydraulického modelu jsou uvedeny hodnoty tzv. vlastních zdrojů podzemni vody v 

rajonu, což je jednoduchý součet infiltrace ze všech modelovych vrstev. Toto číslo nelze povazovat za 

přírodní zdroje kolektoru. V rajonu 4611 vetšina infiltrace proběhne v 1. vrstvě (připovrchová zóna). 

Většina infiltrované vody se potom, ještě v rámci stejné vrstvy, drénuje do povrchových toků a toto 

množstvi vody se nepodílí na příodních zdrojích kolektorů v podloží. V rajonu 4611 přirodní zdroje 
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pro kolektor AB, který je v pojetí modelu tvořen 3. až 5. modelovou vrstvou (viz tab. 6-9), jsou 

stanoveny součtem přítoků v každé z těchto tří vrstev (nebo naopak odtoků, výsledek je totožný). V 

případě, kdy probiha komunikace mezi dvěma strukturami obousměrně - podzemní voda ze 

sousedního rajonu (nebo nadloží, nebo podloží) přitéká a v jiných místech do stejného rajonu odtéka - 

je třeba nejprve spočítat rozdíl – „netto“ přítok/odtok. Konkrétně: v tabulce výsledku hydraulického 

modelu pro rajon 4611 je pro 3. modelovou vrstvu uveden přitok z HGR 4540 ve vysi 56 l/s a zároveň 

odtok 48 l/s. Pro výpočet přírodních zdrojů celého HGR je relevantni příspěvek pouze rozdíl ve výši 8 

l/s. Takto spočítané hodnoty lze zařadit do 50% zabezpečenosti, protože vychází ze simulace 

neovlivněných průměrných poměrů. Pro kolektory kde lze stanovit přírodní zdroje pouze z výsledku 

hydraulického modelu, nelze stanovit hodnotu s 80% zabezpečenosti ani graf rozděleni přirodních 

zdrojů podle měsíců (není k dispozici časova řada ze které by se vycházelo). Podklady pro takove 

výstupy poskytuje pouze hydrologický model BILAN, ktery ale v daných připadech není relevantní, 

protože se jedna o zakryté kolektory, které nekomunikují přímo s povrchovými vodními toky. 

 

Tabulka 10-4 Přírodní charakteristiky  

Položka Charakteristika Kód Popis 

3.5. Kód litologického typu 3 pískovce a slepence 

3.6. Typ a pořadí kolektoru 1 1. vrstevní kolektor 

3.7. Kód stratigrafických jednotek křídových 

vrstevních kolektorů 

Kpk perucko-korycanské souvrství - cenoman 

3.9. Dělitelnost rajonu N ne 

3.10. Mocnost souvislého zvodnění 3 15 – 50 m 

3.11. Kód typu propustnosti PrPu průlino-puklinová 

3.12. Hladina N napjatá 

3.13. Transmisivita m2/s 2 střední 1.10-4 – 1.10-3 

3.14. Kód kategorie mineralizace (g/l) 2, 3 0,3 – 1 g/l, >1 g/l 

3.15. Kód kategorie chemického typu podzemních vod 6 Ca-Na-HCO3-SO4 

 

Zásoby podzemních vod 

Přírodní zdroje 

Tabulka 10-5. Hodnota přírodních zdrojů kolektoru AB 

zabezpečenost hodnota l/s 

50 % 746 

 

Jako přírodní zdroje kolektoru AB je uvedená hodnota celkové bilance kolektoru pro simulaci 

neovlivněných průměrných poměrů (50% zabezpečenost). 
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10.2. DISPONIBILNÍ MNOŽSTVÍ PODZEMNÍCH VOD 

 

Využitelné množství 

Výpočet využitelného množství podzemních vod kolektoru AB vychází z hodnoty přírodních zdrojů, 

stanovených hydraulickým modelem. Využitelné množství takto stanovených přírodních zdrojů je 

definováno jako 50 % přírodních zdrojů na 373 l/s. 

 

Střety zájmů v důsledku odběrů podzemních vod 

Maximální povolené odběry podzemních vod ve výši 54 l/s v rajonu nepřekračují jeho využitelné 

zdroje.  

Vzhledem k velmi nízkému stupni využití nedochází na území rajonu ke střetu zájmů v důsledku 

čerpání podzemních vod (viz komentář).  

 

KOMENTÁŘ 

1. Přírodní zdroje 

Hydrologicky model neposkytuje výsledky reprezentativní pro kolektor, který je kryty izolátorskými 

nebo poloizolátorskými vrstvami a tudíž přímo nekomunikuje s povrchovými toky, které jsou 

analyzované v rámci hydrologického modelování. Vzhledem k dostupnosti dat a relativně dobré 

geologické prozkoumanosti území je nejvhodnější metodou pro stanovení přírodních zdrojů v daném 

případě hydraulické modelování. 

Pro kolektor AB, který přímo nekomunikuje s povrchovými toky, výpočet přírodních zdrojů a 

využitelného množství podzemních vod vychází z výstupních dat hydraulického modelu rajonu. Jako 

přírodní zdroje kolektoru AB jsou uvedené hodnoty celkové bilance kolektoru pro simulaci 

neovlivněných průměrných poměrů (50% zabezpečenost). 

Dle hydraulického modelu významná bilanční část proudění podzemní vody v ploše rajonu probíhá 

v přípovrchové vrstvě. Výměna podzemní vody s okolními rajony je malého významu s výjimkou 

HGR 4540 – Ohárecká křída. Do tohoto rajonu odtéká v bazálním kolektoru asi 135 l/s. Celkově jsou 

veškeré odtoky do okolních jednotek vyčísleny na 271 l/s a přítoky na 111 l/s. 

V celém rajonu nejsou k dispozici žádná dlouhodobá měření hladiny podzemní vody v kolektoru AB.  

 

2. Využitelné množství 

Využitelné množství v minulosti a ani v současnosti nebylo prokázáno odběry podzemní vody, tj. 

HGR 4611 nebyl nikdy přetížen.  

Výpočet využitelného množství podzemních vod kolektoru AB vychází z hodnoty přírodních zdrojů, 

stanovených hydraulickým modelem. Využitelné množství takto stanovených přírodních zdrojů je 

definováno jako 50 % přírodních zdrojů a lze je jímat za níže uvedených podmínek. 

Vypočtené využitelné množství kolektorů je vztaženo na celý rajon. Tyto hodnoty proto nelze brát 

jako přijatelnou hodnotu součtu existujících nebo potenciálních jednotlivých soustředěných odběrů 
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podzemních vod z daného kolektoru. Obecně je pří plánování jímacích objektu potřeba respektovat 

následující podmínky:  

 konstrukce objektů odpovídá hydrogeologickým podmínkám,  

 jednotlivé kolektory jsou vzájemně oddělené,  

 nedochází k vzájemné interakci jímacích objektů,  

 charakteristiky objektů jsou ověřené a vyhodnocené hydrogeologem,  

 odběry nezpůsobují nekontrolovatelnou tvorbu indukovaných zásob ani zhoršení kvality 

povrchových nebo podzemních vod. 

 

3. Odběry podzemních vod a střety zájmů 

Odběry podzemní vody v roce 1990 dosáhly maximálních hodnot 54 l/s. Toto množství tvořilo 14% 

využitelných zdrojů. Při hodnocení bilance podzemní vody v současnosti, kdy se odběry pohybují 

okolo 28 l/s (8% využitelných zdrojů) nelze očekávat střety zájmů ve využívání podzemních vod. 

 

4. Návrhy  

V tomto rajonu nejsou navrhovány žádné změny hranic.  

Pro sledování stavu podzemních vod je navržen průzkumný hydrogeologické vrty vyhloubený v rámci 

projektu Rebilance zásob podzemních vod 4611_3C Milešov. Signální hladina pro sledování zdrojů 

podzemních vod bude stanovena v roce 2020. 

Tabulka 10-6. Nové doporučené vrty pro pozorování 

Název Lokalita Y X Z (m n.m.) Hloubka vrtu (m) Sledovaný kolektor 

4611_3C Milešov -988605 -770122 379 92 AB 

 

 

Obrázek 10-1 Situace nových průzkumných vrtů (trojúhelník) 
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11. ZÁVĚR 

 

Cílem projektu bylo kombinací pestrého souboru nejmodernějších technologických a metodických 

postupů přehodnotit přírodní zdroje a využitelné zásoby podzemních vod v jednotlivých 

posuzovaných hydrogeologických rajonech.   

 

 Přírodní zdroje podzemních vod kolektoru AB  pro referenční období 2001-2010 dosahují 

cca 746 l/s (s přibližně 50% zabezpečeností) na základě výsledků hydraulického modelu. 

 Výpočet využitelného množství podzemních vod kolektoru AB vychází z hodnoty přírodních 

zdrojů, stanovených hydraulickým modelem. Využitelné množství takto stanovených 

přírodních zdrojů je definováno jako 50 % přírodních zdrojů na 373 l/s. 

 Maximální povolené odběry podzemních vod ve výši 54 l/s v rajonu nepřekračují jeho 

využitelné zdroje.  

 Využitelné množství v minulosti a ani v současnosti nebylo prokázáno odběry podzemní vody, 

tj. HGR 4611 nebyl nikdy přetížen. Odběry podzemní vody v roce 1987 dosáhly maximálních 

hodnot 65 l/s. Toto množství tvořilo 17% využitelných zdrojů. V současnosti se odběry 

pohybují okolo 28 l/s (8% využitelných zdrojů). 

 Vzhledem k velmi nízkému stupni využití nedochází na území rajonu ke střetu zájmů 

v důsledku čerpání podzemních vod.  

 V HGR 4611 ve srážkově průměrném roce dochází k hlavním doplňování zásob podzemní 

vody v listopadu a končí v únoru. Maximální doplnění zásob podzemní vody nastává v 

únoru. 

 V období duben - červenec k doplňování zásob podzemní vody ze srážek nedochází 

(veškerý objem vypadlých srážek je evapotranspirován, zčásti dochází k povrchovému 

odtoku). 

 K mírnějšímu (a méně četnému ve smyslu jednotlivých let) doplnění zásob podzemní vody 

dochází v březnu, srpnu, září a říjnu.  

 Dle hydraulického modelu významná bilanční část proudění podzemní vody v ploše rajonu 

probíhá v přípovrchové vrstvě. Výměna podzemní vody s okolními rajony je malého významu 

s výjimkou HGR 4540 – Ohárecká křída. Do tohoto rajonu odtéká v bazálním kolektoru asi 

135 l/s. Celkově jsou veškeré odtoky do okolních jednotek vyčísleny na 271 l/s a přítoky na 

111 l/s. 

 V tomto rajonu nejsou navrhovány žádné změny hranic.  

 Signální hladina pro sledování zdrojů podzemních vod nebyla stanovena, protože v rajonu 

dosud neexistují dlouhodobá měření hladiny podzemní vody v kolektoru AB. 

 Pro sledování stavu podzemních vod je navržen průzkumný hydrogeologické vrty vyhloubený 

v rámci projektu Rebilance zásob podzemních vod 4611_3C Milešov.  



Rebilance zásob podzemních vod                                                         ID EIS 10051606-SFŽP 

149 

 

12. LITERATURA 

Bezvodová, B. a kol. (1989): Základní geologická mapa ČSSR 1: 25 000 list 02-234 Teplice. – MS Čes.geol. 

služba – Geofond. Praha. 

Bruthans J., Mikuš P., Soukup J., Světlík D., Kamas J., Zeman O. (2011): Sebeorganizace proudění a porozity 

v české křídové pánvi: výsledky stopovacích zkoušek a dalších metod. Zprávy o geologických výzkumech 

v roce 2010: 233-238 

Bruthans J., Kůrková I., Grundloch J., Churáčková Z., Slavík M. a Kadlecová R. (2015): Střední doba zdržení 

v detailně hodnocených rajonech, Projekt Rebilance zásob podzemních vod, část aktivity 8. 106 str. ČGS 

Praha. 

Burda J. (1997): Hydrogeologie území. In V.Müller (ed.): Vysvětlivky k souboru geologických a ekologických 

účelových map  přírodních zdrojů v měřítku 1:50 000. Listy 02-32 Teplice  a 02-14 Petrovice, 29-64.- Čes. 

geol. Úst. Praha. 

Burda J. - Kačura G. (1997): Hydrogeologie území. In V. Müller (ed.): Vysvětlivky k souboru geologických a 

ekologických účelových map přírodních zdrojů v měřítku 1:50 000. List 02-34 Bílina.- Čes. geol. Úst. Praha. 

Buzek F. - Jačková I. - Čejková B. - Lněničková Z. (2015): Působení napájecích vod na prameny, povrchové 

vody a podzemní vody na základě izotopového složení 2H a 18O a kontaminace vybraných vodních zdrojů 

zemedělskou činností. Projekt rebilance zásob podzemních vod, část aktivity 8. 

Cajz, V. -Valečka, J. (2010): Tectonic setting of the Ohře ( Eger) Graben between the central part of the České 

Středohoří Mts. and the Most Basin, a regional study. - Journal of Geosciences, 55, 201-215. Prague.  

Čech, S.- Klein, V.-, Kříž, J.- Valečka, J. (1980): Revision of the Upper Cretaceous stratigraphy of the Bohemian 

Cretaceous Basin. – Věst. Ústř. Úst. Geol. 55, 5, 277–296.   

Čech, S. - Valečka, J. (1991): Významné transgrese a regrese v české křídové pánvi. MS archív České 

geologické služby. 

Čech, S. - Valečka, J. (1994): The Bohemian Cretaceous Basin. In: Regional geological subdivision of the 

Bohemian Massif on the territory of the Czech Republic. – J. czech Geol. Soc., 39, 1, 137-139. Praha. 

Domas, J. a kol. (1989): Geologická mapa ČSR 1:50 000 02-34 Bílina. – Ústř. Úst. geol. Praha. 

Domas, J. a kol. (1990a): Geologická mapa ČR 1:50 000 02-32 Teplice. – Ústř. Úst. geol. Praha. 

Domas, J. a kol. (1990b): Geologická mapa ČR 1:50 000 02-43 Litoměřice. – Ústř. Úst. geol. Praha. 

Dvořák J. (1975): Geneze hořkých vod v Českém masivu.- Přírodověd. fak. Karl. univ. Praha. 

Hazdrová M. (1980a): Hydrogeologická mapa 1:200 000 list 02 Ústí n.L.  - Ústř. úst. geol. Praha. 

Hazdrová M. (1980b): Mapa chemismu podzemních vod 1:200 000 list 02 Ústí n.L.  - Ústř. úst. geol. Praha. 

Hazdrová M. (1990): Hydrogeologická mapa ČR 1:50 000 list 02-41 Ústí nad Labem.- Ústř. Úst. Geol. Praha. 

Hazdrová M. (1992): Hydrogeologická mapa ČR 1:50 000 list 02-43 Litoměřice.- Čes. Geol. úst. Praha. 

Hazdrová M. (1996): Hydrogeologie území. In V.Müller (ed.): Vysvětlivky k souboru geologických a 

ekologických účelových map  přírodních zdrojů v měřítku 1:50 000. Listy 02-41 Ústí nad Labem, 29-64.- 

Čes. geol. Úst. Praha. 

Hazdrová M. – Jetel J. – Daňková H. – Kněžek M. – Kulhánek V. – Trefná E. (1980): Vysvětlivky k Základní 

hydrogeologické mapě ČSSR 1 : 200 000 list 02 Ústí nad Labem. - Ústř. úst.  geol. Praha. 

Herčík F. - Herrmann Z. - Valečka J. (1999): Hydrogeologie České křídové pánve. Čes. Geol. úst. Praha. 

Herčík F. - Herrmann Z. - Nakládal V. (1987): Hydrogeologická syntéza české křídové pánve. MS. Stavební 

Geologie. Praha. 



Rebilance zásob podzemních vod                                                         ID EIS 10051606-SFŽP 

150 

 

Hibsch, J., E. (1905): Geologische Karte  des Böhmischen Mittelgebirges. Blatt XI.(Kostenblatt – Milleschau).  

– Tschermaks mineral. Petrol. Mitt., 24, Wien.  

Hibsch, J., E. (1920): Geologische Karte  des Böhmischen Mittelgebirges. Blatt XiIV. (Umgebung von Meronutz 

– Trebnitz). – Verlag  Ges. Förd. Dtsch. Wiss., Praha.  

Hibsch, J., E. (1924): Erläuterungen zur geologischen  Karte der Umgebung von Bilin. – Knih. Stát. geol. úst. 

ČSR, 8, Praha.  

Hynie, O. (1961): Hydrogeologie ČSSR I. Prosté vody. Nakl. Čs. Akad. Věd, Praha 

Cháb, J. (2008): Stručná geologie základu Českého masívu a jeho karbonského a permského pokryvu. Česká 

geologická služba. Praha.  

Irgang, G. (1909): Geologische Karte  des Böhmischen Mittelgebirges. Blatt XII. Lobositz. - Tschermaks 

mineral. Petrol. Mitt. 28, Wien.  

Jaroš P. (2008): Návrh plánu péče o zvláště chráněné území - Přírodní památka Velká Volavka pro roky 2009 – 

2018, MS Ústecký kraj, Ústí nad Labem. 

Jetel J. (1973): Logický systém pojmů – základní podmínka formalizace a matematizace v hydrogeologii – Geol. 

Průzk., 15, 13-17. Praha. 

Jetel J. (1985): Metody regionálního hodnocení hydraulických vlastností hornin. - Ústř. Úst. Geol. Praha. 

Kačura G. (1980): Minerální vody Severočeského kraje. - Ústř. Úst. geol.   Praha. 

Kačura G. (1989): Hydrogeologická mapa ČR 1:50 000 list 02-34 Bílina. - Ústř. Úst. Geol. Praha. 

Kačura G. (1989): Hydrogeologická mapa ČR 1:50 000 list 02-32 Teplice. - Ústř. Úst. Geol. Praha. 

Katz B. G. - Chelette A. R. - Pratt T. R. (2004): Use of chemical and isotopic tracers to assess nitrate 

contamination and ground-water age, Woodville karst Plain, USA. – J. hydrol. 289, 36-61. 

Kolaja, V. - Kaas, A. (1976): Svrchní křída severně středohorského zlomu. MS. Geofond. Praha. 

Kopecký, L. a kol. (1963): Vysvětlivky k přehledné geologické mapě ČSSR 1:200 000, M-33-IX Děčín. 

NČSAV. Praha. 

Kopecký, L. (1978): Neoidic  taphrogenic evolution and young alkaline  volcanism of  The Bohemian Massif. 

Sbor. Geol. Věd, Geol. 31, 91–104.  

Kopecký, L. (2010): České Středohoří Mts and ambient young volcanic complexes in the Ohře Rift, Czech 

Republic: volcanology, petrology and rift evolution. Česká geologická služba. Praha.   

Krásný J. (1986): Klasifikace transmisivity a její použití.  - Geol. Průzk. 6, 28, 177-179. Praha. 

Krásný J. et al. (1981): Odtok podzemní vody na území Československa. - Český hydrometeorolog. ústav. Praha. 

Krásný, J., Císlerová, M., Čurda, S., Datel, J.V., Dvořák, J., Grmela, A., Hrkal, Z., Kříž, H., Marszalek, H., 

Šantrůček, J. a Šilar, J. 2012. Podzemní vody České republiky. Regionální geologie prostých a minerálních 

vod. 1143 str. Česká geologická služba, Praha. 

Krejčí, O. - Kycl, P. - Baroň, I. - Šikula, J. - Čoupek, P. - Moravcová, O. - Petrová, V. - Krejčí, Z. - Zemková, M. 

- Kašperáková, D. - Rybář, J. - Kirchner, K. - Klimeš, J. - Hubatka, F. - Nešvara, P. - Sekyra, Z. - Bíl, M. 

- Bílová, M. (2008): Dokumentace a mapování svahových pohybů v ČR, podprogram ISPROFIN č. 

215124-1, Přehled provedených prací, celkem 160 mapových a 15 textových příloh. Závěrečná zpráva, 

114 s. MS Česká geologická služba Brno, Praha. 

Kycl, P. - Burda, J. - Mlčoch, B. - Rapprich, V. - Šebesta, J. - Valigurský, L. (2003): Nebezpečí svahových 

pohybů v jv. části Českého středohoří na území okresu Litoměřice.- MS Česká geologická služba. 



Rebilance zásob podzemních vod                                                         ID EIS 10051606-SFŽP 

151 

 

Kyselka, Jan (2014): Evropsky významné lokality v CHKO České středohoří. 1. vyd. Praha: Agentura ochrany 

přírody a krajiny České republiky - Správa chráněné krajinné oblasti České Středohoří. ISBN 978-80-87457-

87-0. 

Lachman V. (2010): Proudění vody a vysoce propustné zóny v kolektorech východočeských křídových synklinál 

na příkladu jímacího území Litá a okolí. Diplomová práce. Přírodovědecká fakulta, Univerzita Karlova 

v Praze. 69 str. 

Lustyk P. – Guth J. (2013): Metodika aktualizace vrstvy mapování biotopů: pracovní verze pro sezónu 2013. 

Praha: Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky. 32 s. 

Macák, F. a kol.  (1963a): Základní geologická mapa ČSSR 1:25 000 list M-33-52-B-a Teplice. – MS Čes. geol. 

služba – Geofond. Praha. 

Macák, F. a kol.  (1963b): Základní geologická mapa ČSSR 1:25 000 list M-33-52-B-b Předlice. – MS Čes. geol. 

služba – Geofond. Praha. 

Macák, F. a kol.  (1963c): Základní geologická mapa ČSSR 1:25 000 list M-33-52-B-c Bílina. – MS Čes. geol. 

služba – Geofond. Praha. 

Macák, F. a kol.  (1963d): Základní geologická mapa ČSSR 1:25 000 list M-33-52 B-d Milešovka. – MS Čes. 

geol. služba – Geofond. Praha. 

Macák, F. a kol.  (1966): Základní geologická mapa ČSSR 1:25 000 list M-33-52-D-b Třebenice. – MS Čes. 

geol. služba – Geofond. Praha. 

Macák, F. a kol.  (1967a): Základní geologická mapa ČSSR 1:25 000 list M-33- 52-D-a Libčeves. – MS Čes. 

geol. služba – Geofond. Praha. 

Macák, F. a kol.  (1967b): Základní geologická mapa ČSSR 1:25 000 list M-33-52-D-c Louny. – MS Čes. geol. 

služba – Geofond. Praha. 

Malkovský, M. a kol. (1972): Základní geologická mapa ČSSR 1:25 000 list M-33-52-C-d Postoloprty. – MS 

Čes. geol. služba – Geofond. Praha.  

Malkovský, M. a kol. (1974): Geologie české křídové pánve a jejího podloží. Ústřední ústav geologický. Praha.  

Malkovský, M. (1977): Významné zlomy v platformním pokryvu severní části Českého masívu. – Výzk. Práce 

Ústř. Úst. Geol. 10, 1-32. Praha. 

Malkovský, M. (1979).: Tektogeneze platformního pokryvu českého masívu. Knihovna ÚÚG sv. 53, Praha. 

Mezi Podsedicemi a Lovosicemui je tvořen jediným zlomem s poklesem j. kry o 160 m.  

Mlčoch, B. ed. (2001): Výzkum krystalinických formací v hlubokých strukturách podloží Doupovského 

komplexu a jeho širšího okolí. Závěrečná zpráva úkolu MŽP (VaV 630/1/00). – MS Čes. geol. služba. Praha. 

Mlčoch, B. – Konopásek, J. (2010): Pre-late Carboniferous geology along the contact of the Saxothuringian and 

Tepla-Barrandian zones in the area covered by younger sediments and volcanics (western Bohemian Massif, 

Czech Republic).- J. Geosci.  55, 81–94. 

Olmer M. - Kessl J. et al. (1990): Hydrogeologické rajóny. - Práce a studie. Sešit 176. Výzk. úst. vodohospod. 

Praha. 

Olmer, M. - Herrmann, Z. - Kadlecová, R. - Prchalová, H. et al. (2006): Hydrogeologická rajonizace České 

republiky. – Sbor. geol. Věd, Hydrogeol. inž. Geol., 23, 5–32. 

Pešek J. (1996): Geologie pánvá středočeské svrchnopaleozoické oblasti. – Čes. Geol. Úst. Praha. 

Prchalová H. – Durčák M. – Kozlová M. – Vizina A. – Rosendorf P. – Mrkvičková M. a kol. (2013):  Metodiky 

hodnocení chemického a kvantitativního stavu útvarů podzemních vod pro druhý cyklus plánů povodí v ČR. 

– Výz. Úst. Vodohosp. TGM, v. v. i. Praha. 



Rebilance zásob podzemních vod                                                         ID EIS 10051606-SFŽP 

152 

 

Rajchl, M. - Uličný, D. - Grygar, R. - Mach, K.(2009): Evolution of basin architecture in an incident continental 

rift the Cenozoic Most basin, Eger Graben, (Central Europe). Basin Res.1-62. 

Seemann, F. (1914): Geologische Karte des Böhmischen Mittelgebirges. Blatt XIII (Gartitz, Telnitz). Wien. 

Rozman, D. - Nakládal, V. - Novotná, E. - Procházka, M. - Pitrák, M. (2015):  Závěrečná zpráva  průzkumného 

hydrogeologického vrtu  4611_3C Milešov. Česká geologická služba. Praha. 

Shrbený, O. a kol. (1967): Základní geologická mapa ČSSR 1:25 000 list M-33-53-A-c Lovosice. – MS Čes. 

geol. služba – Geofond. Praha. 

Shrbený, O. a kol. (1990): Geologická mapa ČR 1:50 000 02-41 Ústí nad Labem. – Ústř. Úst. geol. Praha.  

Skořepa J. – Kaas A. (1980): Svrchní křída severně středohorského zlomu.- MS Geofond. Praha. 

Svoboda M. (1961): Podzemní vody a prameny v okolí Litoměřic, na území listu speciální mapy Litoměřice - 

3752.- Výzkumný ústav vodohospodářský. Praha. 

Šťovíčková, N. (1973): Hlubinná zlomová tektonika a její vztah k endogenním geologickým procesům. 

Academia. Praha.   

Tykva R. - Berg D. (2004): Man-made and natural radioactivity in environmental pollution and radiochronology. 

Uhlík, J. – Baier, J. – Zeman, O. – Milický, M. - Gvoždík, L. – Černý, M. – Polák, M. – Chaloupková , M. 

(2015): Hydraulický model, Region 13 – Křída dolního Labe, hydrogeologické rajon 4611, závěrečná zpráva 

za 3. etapu prací. ProGeo s.r.o. – MS Čes. geol. služ. Praha. 

Uličný, D. – Špičáková, L. – Grygar, R. – Svobodová, M. – Čech, S. – Laurin, J. (2009): Palaeodrainage systems 

at the basal unconformity of the Bohemian Cretaceous Basin: roles of inherited fault systems and basement 

lithology during the onset of basin filling.– Bull. geosci., 84, 577–610. 

Uličný, D. - Špičáková, L. - Cajz, V. - Hronec, L. (2015): Podklady pro prostorový model hydrogeologicky 

významných stratigrafických rozhraní ve vybraných hydrogeologických rajonech.Geofyzikální ústav AV ČR. 

Závěrečná zpráva. – MS archiv Čes. geol. služba 

Václavek. S. (1967): Hydrogeologická studie okolí Třebívlic a Vlastislavi. MS. Geofond. Praha. 

Valečka, J. (red) - Cajz, V. - Kycl, P. - Rapprich, V. – Mlčoch, B. - Zelenka, P. (2008): Dokumentace a 

mapování svahových pohybů- oblast  Českého středohoří. Díl B. Geologie, geologická mapa. MS Archív 

ČGS.  

Valečka, J. (red) - Cajz, V. - Kycl, P. - Rapprich, V. – Valigurský, L - Zelenka, P. (2003): Nebezpečí svahových 

pohybů v jv. části Českého středohoří na území okresu Litoměřice. Díl B. Geologie, geologická mapa. MS 

Archív ČGS.   

Váně, M. (1999): Geologie Lounska pro třetí tisíciletí. Nákladem vlastním. Chomutov.  

Yurtsever Y. (1983): Models for tracer data analysis. In Guidebook on Nuclear Techniques in Hydrology, Tech. 

Rep. Ser. 91. – International Atomic Energy Agency. Wien. 

Zahálka, Č. (1914): Útvar křídový v Českém Středohoří. Roudnice.  

Zoubek, V. - Škvor, V. a kol. (1963): Vysvětlivky k přehledné geologické mapě ČSSR 1:200 000, M-33-XIV 

Teplice a M-33-VIII,Chabařovice. Praha. NČSAV. Praha. 

Plán péče o přírodní památku Chloumek na období 2009 – 2018, Krajský úřad Ústeckého kraje, AOPK ČR 

v Ústí nad Labem 

 

ČSN 75 0110 (2010): Vodní hospodářství - Terminologie hydrologie a hydrogeologie. 

ČSN 86 8000 (1965): Přírodní léčivé vody a přírodní minerální vody stolní.  Základní společná ustanovení. 



Rebilance zásob podzemních vod                                                         ID EIS 10051606-SFŽP 

153 

 

Vyhláška č. 5/2011 Sb. ze dne 20. prosince 2010 o vymezení hydrogeologických rajonů a útvarů podzemních 

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

podzemních vod 

Vyhláška č. 369/2004 Sb. ze dne 3. června 2004 o projektování, provádění a vyhodnocování geologických prací, 

oznamování rizikových geofaktorů a o postupu při výpočtu zásob výhradních ložisek 

Vyhláška č. 120/2011 Sb., 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. 

Vyhláška MZd. ČR č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a rozsah 

kontroly pitné vody. 

Vyhláška 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. 

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

bilanci, ve znění pozdějších předpisů. 

Zákon č 62/1988 Sb. o geologických pracích, ve znění pozdějších předpisů 

Zákon č 254/2001 Sb. ze dne 28. června 2001 o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění 

pozdějších předpisů 

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.  

 

 

http://heis.vuv.cz 

http://voda.chmi.cz 

Plán rozvoje vodovodů a kanalizací České republiky (PRVKÚ ČR) 

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://www.ochranaprirody.cz 

http://www.krusnohorsky.cz 

http://www.cittadella.cz 

http://lokality.geology.cz 

http://www.nature.cz 

http://www.ceskestredohori.cz 

http://www.ochranaprirody.cz 

http://botany.cz 

http://www.hrobcice.cz 

http://arnika.org/lipska-hora 

http://milesovka.cz/hora-milesovka/ 

 

http://heis.vuv.cz/
http://voda.chmi.cz/
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
http://www.ochranaprirody.cz/
http://www.krusnohorsky.cz/
http://www.cittadella.cz/
http://lokality.geology.cz/
http://www.nature.cz/
http://www.ceskestredohori.cz/
http://www.ochranaprirody.cz/
http://botany.cz/
http://www.hrobcice.cz/
http://arnika.org/lipska-hora
http://milesovka.cz/hora-milesovka/

	Prázdná stránka
	Prázdná stránka



