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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 smyluzákona č. 254/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů a 

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

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

poskytování informací veřejnosti. Provádí se podle povodí povrchových vod a 

hydrogeologických rajonů podzemních vod (§ 21 vodního zákona).  

hpv hladina podzemních vod 

ID identifikační číslo  

IG inženýrskogeologický  

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

podzemních vod  

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

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

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

hospodářství - Terminologie hydrologie a hydrogeologie).  

MZe     Ministerstvo zemědělství České republiky 

MŽP Ministerstvo životního prostředí České republiky  

P měsíční srážkový úhrn (mm/měsíc) 

PO podzemní odtok 

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

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

podzemních vod“  

PPZ připovrchová zóna 

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

za přírodních poměrů dlouhodobě doplňované infiltrací do hydrogeologického kolektoru nebo 

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

R měsíční odtoková výška pozorovaná (mm/měsíc) 

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

RM měsíční odtoková výška modelovaná (mm/měsíc) 

RCM regionální klimatické modely 

SEKM Systém evidence kontaminovaných míst 

T teplota 

TDS celková mineralizace (total dissolved solids) 

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

kolektorech (§2 odst. 7 vodního zákona).  

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

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

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

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

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

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

prostředí charakterizované společnou formou jejich výskytu nebo společnými vlastnostmi vod a 

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

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

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

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

využívat z hydrogeologického kolektoru nebo zvodněného systému, aniž nastane negativní 

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

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

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

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

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

znění pozdějších předpisů).  

ZO    základní odtok  

ŽP    životní prostředí 
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ÚVOD 

Cílem projektu  Rebilance zásob podzemních vod financovaného Státním fondem životního prostředí 

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

standardních i moderních metodických postupů  a technologií přehodnotit přírodní zdroje podzemních 

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

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

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

stanovení podmínek využitelnosti podzemních vod při respektování ochrany podzemních vod a 

chráněných terestrických ekosystémů vázaných na podzemní vody v příslušném rajonu. 

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

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

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

prací.  

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

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

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

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

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

přílohami výše uvedené všeobecné části zprávy.   

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

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

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

rajonu. 

1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 

 

Tabulka 1-1 Základní údaje o hydrogeologickém rajonu 4612 

(heis.vuv.cz, upraveno) 

ID hydrogeologického rajonu: 4612 

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

ID útvaru: 46120 

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

Plocha, km
2
: 331,796 

Pozice: rajon základní vrstvy 

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* 

kolektor D – merboltické souvrství, santon 

Kraje: Ústecký 

Platný dle vyhlášky č. 5/2011 Sb. 

*-doplněno, pozn. kolektor BC (bělohorské až jizerské souvrství, spodní až střední turon) není bilancovaný, z důvodu 

nedostatku dat, nízkého významu a rozsahu jen na menší části HGR 4612. 
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2. VYMEZENÍ HGR 4612 

 

HGR 4612 zahrnuje území levostranných přítoků Labe v oblasti výskytu křídových sedimentů mezi 

Děčínem Ústím nad Labem a Teplicemi. Plocha rajonu je na levém břehu Labe mezi obcemi Dolní 

Zálezly a Žalany, Tisá a Děčínem. HGR 4612 je vymezen jako rajon základní vrstvy ve smyslu 

rajonizace (Olmer a kol. 2006, dle vyhlášky č. 5/2011 Sb.) - obrázek 2-1. Celková plocha HGR činí 

332 km
2
. Na severozápadě je HGR 4612 ohraničen krušnohorskou zlomovou zónou a v jejím 

pokračování pak děčínskou zlomovou zónou, která rajon odděluje od HGR 4630. Západní hranici 

představuje okraj teplického ryolitu. Východní část HGR 4612 spadá do hlavní části středohorského 

příkopu, zatímco západní část již pokrývají neogenní sedimenty mostecké pánve. Východní a 

jihovýchodní hranici rajonu představuje tok Labe jakožto erozní báze.  Rajon 4612 byl koncipován 

jako dvou kolektorový systém, celou plochu rajonu je proto nutno chápat jako dvě samostatné 

hydrogeologické struktury. Bazální křídový kolektor je kolektor A, resp. kolektor AB, který 

představuje perucko-korycanské až spodní část bělohorského souvrství v písčitém vývoji stáří 

cenoman až spodní turon; kolektor D tvoří merboltické souvrství stáří santon. V části rajonu na 

severovýchodě se vyskytuje i kolektor BC (svrchní část bělohorského až jizerské souvrství stáří spodní 

až střední turon v pískovcovém vývoji). Východní hranici rajonu představuje tok Labe jakožto erozní 

báze. Rajon 4612 je na jihozápadě oddělen od rajonu 4611 soustavou zlomů. Hranice rajonu 4612 na 

západě jsou limitovány nepatrnou mocností kolektoru A, resp. AB. 

 

 

Obrázek 2-1 Situace hydrogeologického rajonu 4612 
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3. VSTUPNÍ INFORMACE 

3.1. GEOLOGICKÁ PROZKOUMANOST 

První, na svou dobu kvalitní geologický výzkum, s dodnes použitelnými výsledky přinesla tvorba 

geologických map v měřítku 1:25 000, sestavovaných v letech 1896 až 1917 J. E. Hibschem (zčásti se 

spolupracovníky) v rámci edice map Českého středohoří a okolí v měřítku 1:25 000. Mapy 

doprovázené vysvětlivkami vyšly tiskem a to listy Děčín, Roztoky-Podmokly, Velké Březno, Ústí nad 

Labem, Teplice-Bořislav a Zálezly (Hibsch 1895, 1900,1902, 1904, 1908 a Hibsch a kol. 1917). 

V téže době zpracoval sz. část rajonu v s. okolí Ústí nad Labem Seemann (1914), který  vydal list 

Telnice-Skorotice.  Významnými pracemi, které jsou nedostatečně doceněny je rozsáhlé dílo Čeňka 

Zahálky (1914, 1916), které velmi podrobně zpracovává křídu v oblasti Českého středohoří a od 

Krušných hor po Ještěd, s popisem množství profilů a s výčty fauny. První moderní, byt´přehledné 

zobrazení rajonu přinášejí generální (přehledné) mapy ČSSR ze začátku 60. let minulého století, 

vydané v Ústředním ústavu geologickém a doprovázené podrobnými vysvětlivkami, shrnujícími 

veškeré dosavadní znalosti o území, a sice listy Děčín-Görlitz, Teplice-Annaberg-Buchholz, 

Chabařovice-Dresden a Praha (Kopecký a kol. 1963, Zoubek, Škvor a kol. 1963, Horný a kol. 1963); 

pro listy Teplice - Annaberg-Buchholz a Chabařovice – Dresden vyšel společný svazek vysvětlivek.      

Důležitým, mnohaletým úkolem bylo stanovení ochranných pásem lázní Teplice, ukončeném 

rozsáhlou zprávou i s vrtnou dokumentací (Čadek a kol. 1962). Úkol v jehož rámci byly  realizovány 

mělké i hluboké vrty přinesl podrobné geologické i hydrogeologické údaje o z. části rajonu v širším 

okolí Teplic. V šedesátých letech minulého století bylo v Ústředním ústavu geologickém (ÚÚG) 

zahájeno nové podrobné mapování v měřítku 1: 25 000 v Gauss-Krügerově síti. Tyto rukopisné mapy 

s vysvětlujícími texty zobrazily do začátku 70. let kdy byla jejich edice skončena, západní a severní 

okrajovou část rajonu. Tyto mapy zůstaly v rukopise, ke čtveřici map 1:25 000 pokrývajících jednu 

mapu v měřítku 1: 50 000 byly zpracovány podrobné společné vysvětlující texty. Takto byla 

vytvořena mapa listu Ústí nad Labem (Shrbený a kol. 1967) a Teplice (Macák a kol. 1963). 

Samostatně zpracoval list M-33-40-D-d Skorotice Škvor a kol. (1970). Severní okrajovou část rajonu 

na Z od Děčína zobrazily do začátku 70. let listy M-33-41-C-a Libouchec a M-33-41-C-b Děčín, které 

měly také samostatné vysvětlivky (Valečka a kol. 1969, 1970). Přehledné zhodnocení české křídové 

pánve i jejího podloží shrnula monografie Malkovského a kol. (1974). Z podrobnějších výzkumů 

zmiňujeme disertační práci Valečky (1974) zabývající se podrobně litofaciálním a paleogeografickým 

vývojem české křídové pánve včetně východní poloviny rajonu. Celé území rajonu bylo v 90. letech 

minulého století pokryto tištěnými geologickými mapami v měřítku 1:50 000 (listy Děčín, Ústí nad 

Labem a Teplice, Valečka a kol. 1992, Shrbený a kol. 1997, Domas a kol. 1997). Tyto mapy byly 

součástí Souboru geologických a účelových map ČR vydávaných Ústředním ústavem geologickým 

resp. Českou geologickou službou. V závěru 80. let minulého století zahájil Český geologický ústav 

tvorbu geologických map 1:25 000 v Křovákově síti. Do rajonu zasáhla na jeho s. a sz. okraji mapa 

listu 02-232 Krupka a 02-233 Jílové. Tyto mapy spolu s vysvětlivkami vyšly tiskem (Jiránek a kol. 

1986, Valečka a kol. 1990). Jihovýchodní část rajonu zpracoval na listu 02-411 Ústí nad Labem Čech 

a kol. (1991). Tato mapa i vysvětlivky nebyly publikovány, podobně jako mapa 02-234 Teplice 

(Bezvodová a kol. 1989). Část rajonu na SV od Ústí nad Labem, s velmi  komplikovanou geologickou 

stavbou i některé další, okrajové části rajonu tak stále zůstávají bez nových geologických map 

v měřítku 1:25 000. Celý rajon z hydrogeologického, geologického a strukturního hlediska zhodnotily 

práce realizované v letech 1981 až 1987 Stavební geologií Praha s.p. a Ústředním ústavem 

geologickým  na úkole „Hydrogeologická syntéza české křídové pánve“. Výsledky úkolu shrnula 
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monografie Herčíka et al. (1999). Významnou, dlouhodobou akcí bylo účelové geologické mapování 

zaměřené na vymezení svahových nestabilit v morfologicky členitém terénu Českého středohoří. 

Geologické mapy v měřítku 1:10 000 v již digitalizované podobě byly zpracovány v ČGS ve čtyřech 

etapách v letech 1997 až 2008. Z nich tři etapy zasáhly do celého území rajonu kromě prostoru 

severočeské hnědouhelné pánve (Moravcová a kol. 1997, 1999, Valečka a kol. 2008). Hlavním 

publikovaným výstupem, který využil data získané v této akci je práce Cajze, Valečky (2010), 

zhodnocující tektonickou stavbu levobřežní části Českého Středohoří, včetně jz. části rajonu. 

Tektoniku ve střední části Českého Středohoří s přesahem do rajonu 4612 řešil Valečka (2009). 

Významnou prací je i zhodnocení tektoniky ve v. části severočeské hnědouhelné pánve a přilehlé části 

Českého Středohoří, využívající i data dálkového průzkumu země (Rajchl a kol. 2009). Rozšířením 

cenomanských peruckých vrstev v rajonu se zabývali Uličný et al. (2009). Významné vrtné akce 

prováděl od 60. let minulého století GPUP n. p., hlavně ve v. části rajonu. Několik strukturních, 

hydrogeologických vrtů, velmi kvalitně odvrtaných realizovala Stavební geologie n. p. Část těchto 

důležitých vrtů podrobně dokumentovali pracovníci České geologické služby (S. Čech, J. Valečka, J. 

Slavík).  

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 et al. 

1987). Za využití veškerých vrtů a geologických dat získaných terénním výzkumem byly 

konstruovány izoliniové mapy stropu a bází kolektorů. Z nich mapa stropu kolektoru A resp. AB (v 

západní části rajonu tyto dva kolektory splývají v kolektor jediný) byla klíčová pro řešení strukturní 

stavby rajonu. Sítˇ hlubokých vrtů je v rajonu poměrně řídká (obrázek 3-1), což vzhledem ke 

komplikované tektonice vyžadovalo využití dat z mapovacích prací, terénních revizí a konstrukce 

pomocných řezů. Z dalších geologických podkladů mají význam hlavně geologické řezy. Ty jsou 

v zásadě dvojího typu: klasické řezy, zobrazující standartní, litostratigrafické jednotky se základním 

litologickým rozlišením, umožňujícím představu o rozsahu jednotlivých kolektorů, konstruované 

příčně k průběhu hlavních strukturních prvků a pokud možno co nejméně lomené. Jako externí 

zakázka byly kolektivem Uličného z Geofyzikálního ústavu AV ČR zkonstruovány řezy opřené o vrty 

se souborem karotážních metod. Řezy podle karotážních křivek vymezují neformální geneticko-

stratigrafické jednotky. Tyto řezy obsahují i interpretaci tektonických struktur (hlavně zlomové 

tektoniky) často se lišící od koncepce jak Herčíka et al. (1987, 1999), tak Valečky, který se na této 

koncepci podílel, a s některými úpravami ji přebírá i nadále. Podstatnější úpravy proti koncepci 

Herčíka et al. (1987, 1999) jsou soustředěny do západní, okrajové části rajonu na Z od Ústí nad 

Labem. Součástí zmíněné externí zakázky je i závěrečná zpráva (Uličný et al. 2015), komentující pro 

každý rajon nejen tektoniku, ale i sedimentologickou problematiku. V rámci projektu byl v rajonu 

realizován jediný vrt, a to hydrogeologický, nejádrový vrt 4612_C Všebořice (u sz. okraje Ústí nad 

Labem, viz tabulka 3-1). Vrt se souborem karotážních metod přinesl i významné geologické údaje. 

Ověřil jednak přítomnost téměř 40 m mocného sledu terciérní výplně severočeské pánve. Sled tvoří 

pestře zbarvené jílovce, písčité jílovce a světle rozpadavé pískovce, střídající se s pestře zbarvenými, 

alterovanými vulkanoklastiky. Vrt dále zjistil i nečekaně mocný (310 m) sled svrchní křídy, který 

s výjimkou bazální, pískovcové sekvence (kolektoru AB), mocné 24 m tvoří monotónní soubor 

vápnitých pelitů a karbonátů jizerského až březenského souvrství. Stratifikaci monotónního sledu 

umožnilo zjištění úlomků silicifikovaných vápenců rohateckých vrstev a karotážní měření. Vrt rovněž 

potvrdil výškovou úroveň stropu kolektoru AB předpokládanou při konstrukci map povrchu kolektoru 

AB a tím i revizi strukturní stavby z. části rajonu.  
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Obrázek 3-1 Mapa vrtů, použitých pro konstrukci povrchu stropu A v rajonu 4612. 
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Tabulka 3-1 Přehled hydrogeologických vrtů vyhloubených v rámci projektu 

ID vrtu Název vrtu hloubka vrtu (m) autor zprávy 

4612_1C  Všebořice  357,5 Rozman et al. (2015) 

 

3.2. HYDROGEOLOGICKÁ PROZKOUMANOST 

Hydrogeologické poměry zájmového území jsou přehledně zpracovány v souhrnné regionální 

monografii Krásného et al. (2012) v rámci benešovsko-ústeckého zvodněného systému. První souhrn 

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

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

Bilanční celek 3 Křída Českého středohoří (Nakládal in Herčík et al. 1987), publikovaná později jako 

Hydrogeologie české křídové pánve (Herčík et al. 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.  

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). Hydrogeologické mapy 1:50 

000 listy 02-41 Ústí n.L., 02-23 Děčín, 02-32 Teplice sestavili Hazdrová (1991) Kačura (1990, 1989) a 

k nim příslušné hydrogeologické kapitoly Vysvětlivek k souboru geologických a účelových map 

1:50 000 zpracovali Hazdrová (1996) a Burda (1997, 1998).  

Zprávy a hydrogeologické mapy 1:25 000 Bejšovce a Trachtulce (1993, 1994) shrnují hydrogeologii 

centrální a východní části SHR. 

Hydrogeologická vrtná prozkoumanost v křídě je poměrně vysoká. V širším zájmovém území bylo 

provedeno několik hydrogeologických strukturních vrtů, jejichž výsledky jsou archivovány v ČGS 

(Geofondu): Hazdrová, Kačura, Krásný 1964, Kolaja, Kaas 1976, Žižka 1977…) Vrty poskytují 

významné základní a doplňující informace o geologické stavbě území, o úložných poměrech, litologii, 

stratigrafii a mocnostech zastoupených neogénních uloženin včetně neovulkanitů a především 

křídových vrstev a souvrstvích, o jejich hydraulických vlastnostech, počtu a výškové pozici 

zastoupených zvodní a jejich vzájemném vztahu, včetně údajů o fyzikálních a chemických 

vlastnostech podzemní vody. Výsledky prvního komplexního geologického a hydrogeologického 

výzkumu v. části severočeské pánve, zasahujícího do z. poloviny území, jsou uvedeny v závěrečné 

zprávě Hazdrové, Kačury, Krásného (1964) a v práci Čadka et al. (1968). Nepublikovaná 

hydrogeologická mapa M-33-53A Ústí nad Labem 1:50 000 s textovými vysvětlivkami byla 

zpracována Hazdrovou (1967). Strukturně hydrogeologické podmínky výskytu termálních vod na 

Děčínsko a Ústecku s úplnou rešerší literatury uvádí Hazdrová (1971) a Datel (2007), návrh 

ochranných pásem pro ústecké termy podala Hazdrová (1978). Geotermicky bylo území listu jako 

součást středohorského termálního systému zhodnoceno Hazdrovou (In: Pačes et al. 1982). Na území 

listu zasahuje několik rozsáhlých prací regionálního hydrogeologického průzkumu české křídové 

pánve: svrchní křída severně středohorského zlomu je hodnocena v pracích Kolaji a Kaase (1976) a 

Skořepy a Kaase (1980); zákonitosti oběhu křídových podzemních vod studuje Václavek (1972). 

Hydrogeologickou studii okresu Ústí n.L. včetně podrobného popisu některých jímacích území zpra-

coval Žitný (1988). V zájmovém území existuje množství prací zabývajících se návrhy nebo revizemi 

ochranných pásem vodních zdrojů zhotovených různými autory podniku Vodní zdroje. 
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Cenný srovnávací materiál o výskytu a vydatnostech pramenů s příslušnou charakteristikou poskytují 

vodopisy 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 

Moravcová a kol. 1997 a 2000, Burda in Kycl a kol. 2003).  

Řadu studní a výpočet zásob podzemní vody kolektoru BC pro technickou universitu v Kodani zde 

realizoval Nakládal (2003). Pokus o konstrukci paleostavu zvodnění struktury rajonu se pokusili 

Nakládal V., Nakládal P. (2005). Z dalších novějších prací je třeba jmenovat regionální studie Datel 

Datel (2008, 2010), Datel et al. (2000, 2007, 2008, 2009), Myslil, Datel (2009), Blažková (2009, 

2010) studující především termální vody benešovsko-ústeckého zvodněného systému české křídové 

pánve a optimalizaci jejich využívání. 

Izotopové složení termálních vod v Ústí nad Labem se zaměřením na radiouhlíkové datování studoval 

Šilar (1976, 1989, 2007). Izotopová data vztahující se k termálním vrtům ústecké a děčínské oblasti 

shrnuje Jiráková et al. (2010). Jedná se o izotopové analýzy, které provedl Šilar mezi lety 1998 a 2000 

a Pačes et al. (2008). Dupalová (2013) studovala genezi ústeckých termálních vod s použitím 

chemismu a izotopových analýz. 

 

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. 

Tabulka 3-2 Vrtná hydrogeologická prozkoumanost  

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

zkouškou 

Počet vrtů s chemickými 

analýzami vody 

4612 511 443 270 102 

 

Tabulka 3-3 Vrty s režimním pozorováním 

Označení 

ČHMÚ 

X Y Název vrtu Sledován 

 od roku 

Sledovaný 

 parametr * 

Sledovaný 

 kolektor 

Provozovatel 

VP8411 -976444 -763722 Ústí (Předlice), TH10 1964 H,J CENOMAN ČHMU 

VP1873 -976482 -763744 Ústí (Předlice), VP1873  H,J KVARTÉR ČHMU 

VP8408 -975489 -771087 Modlany, TH20 1963 H,J CENOMAN ČHMU 

VP8437 -971687 -750913 Dobkovice (Prosetín), SK13C 1992 H CENOMAN ČHMU 

VP8465 -973692 -768046 Chabařovice, 2H190 2007 H,J 

SP.MIOCÉN+¨ 

VULKANITY ČHMU 

VP1939 -975741 -752215 Povrly, 2M195 2007 H KVARTÉR ČHMU 

VP8468 -971326 -749297 

Dobkovice (Prosetín u  

Dobkovic), 2H187 2008 H CONIAK ČHMU 

VP1938 -971208 -749382 Dobkovice, 2M188 2008 H KVARTÉR ČHMU 

VP8500 -968347 -750284 Děčín (Vilsnice), 2H295 2008 H,J CENOMAN ČHMU 

VP8467 -968340 -750277 Děčín (Vilsnice), 2H185 2008 H,J CONIAK ČHMU 

VP8466 -965613 -759186 Libouchec, 2H184 2007 H TURON ČHMU 

*Poznámka H hladiny, J jakost 
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Obrázek 3-2 Vrtná prozkoumanost dle Geodatabáze 

 

Tabulka 3-4 Soupis vrtů, které byly dále používány v jednotlivých kolektorech 

Klíč_GDO Název Lokalita Y1 X1 
Z  

(m n.m.) 

hloubka vrtu  

(m) 
kolektor 

45171 GÚ-24 Lochočice -978719 -767785 272 550 A,AB 

43077 V-1 Bystřany -978237 -773413 188 172 A,AB 

43078 V-2 Bystřany -978111 -773721 188 176 A,AB 

44070 TH-13 Bystřany -977803 -774292 190 219 A,AB 

54889 GÚ -25 Tuchomyšl -976652 -766770 160 523 A,AB 

19666 TH-10 Předlice -976444 -763722 144 500 A,AB 

53029 TH-24 Kvítkov u Modlan -976380 -773007 240 293 A,AB 

17098 Nová-ST Ústí nad Labem 1 -975978 -763378 146 428 A,AB 

21695 HU-1 Ústí nad Labem 1 -975950 -762980 148 457 A,AB 

53028 TH-20 Modlany -975489 -771087 194 443 A,AB 

630170 TN-33 Krupka -974023 -774881 241 230 A,AB 

53027 TH-11 Chabařovice -973718 -767871 176 411 A,AB 

16730 SK-13C Borek u Děčína -971687 -750913 203 465 A,AB 

19667 TH-29 Božtěšice -971586 -761767 295 505 A,AB 

692194 2H-295 Vilsnice -968347 -750284 160 467 A,AB 

64953 DC-1 Libouchec -966787 -760754 403 223 A,AB 

65074 L-1 Libouchec -964810 -758555 337 165 B,C,A.AB 

16407 Sb-p-1 Dolní Zálezly -983485 -762010 149 110 B,C 

16410 Sb-p-4 Dolní Zálezly -983355 -761650 145 60 B,C 

16504 DZ-1 Dolní Zálezly -983250 -761690 141 70 B,C 

677657 Su-2 Stebno u Dubic -980772 -763881 388 50 BC 

16588 Su-1 Stebno u Dubic -980700 -763780 405 46 BC 

630108 HV-1 Hostovice u Ústí nad Labem -977588 -761620 342 45 BC 

43740 HJ-216B Lochočice -977526 -765522 150 80 BC 

52325 HJ-218 Lochočice -977364 -766005 153 56 BC 

52317 HJ-202 Lochočice -977317 -765489 150 60 BC 

51362 TR-66 Tuchomyšl -977296 -765137 151 33 BC 

51361 TR-68/H Tuchomyšl -977272 -765134 150 40 BC 

52316 HJ-201 Lochočice -977220 -765664 150 107 BC 

708638 HV-20 Malé Březno nad Labem -976271 -752251 141 25 B,C 

19454 HJ-8  Ústí nad Labem 1 -976111 -762627 156 25 B,C 

19453 HJ-7  Ústí nad Labem 2 -976099 -762637 157 25 B,C 
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19452 HJ-6  Ústí nad Labem 3 -976080 -762642 157 25 B,C 

19451 HJ-5  Ústí nad Labem 4 -976067 -762644 158 25 B,C 

19450 HJ-4  Ústí nad Labem 5 -976055 -762650 157 25 B,C 

21960 S-2 Svádov -976014 -757409 145 16 B,C 

22037 VS-2 Krásné Březno 3 -976000 -758280 145 26 B,C 

19449 HJ-3  Ústí nad Labem 1 -975998 -762695 160 25 B,C 

19448 HJ-2  Ústí nad Labem 1 -975986 -762717 159 25 B,C 

17103 HV-1  Ústí nad Labem 1 -975980 -762364 171 41 B,C 

630176 S-1 Předlice -975979 -763966 144 6 BC 

19447 HJ-1  Ústí nad Labem 1 -975976 -762739 158 25 B,C 

17112 ML-1  Ústí nad Labem 1 -975927 -761403 146 357 B,C 

646926 ML-2  Ústí nad Labem 1 -975927 -761402 146 390 B,BC 

19845 PV-10  Ústí nad Labem 1 -975919 -761597 146 10 B,C 

16986 Stará-ST  Ústí nad Labem 1 -975917 -763344 146 374 B,C 

20879 PV-1  Ústí nad Labem 1 -975901 -761967 156 10 B,C 

21959 S-1 Krásné Březno 3 -975897 -757455 145 19 B,C 

19673 PV-19  Ústí nad Labem 1 -975897 -762536 195 22 B,C 

20881 PV-3  Ústí nad Labem 1 -975866 -762032 158 10 B,C 

20885 PV-7  Ústí nad Labem 1 -975865 -762047 163 10 B,C 

20883 PV-5  Ústí nad Labem 1 -975832 -762022 160 11 B,C 

52359 TCH-202H Chabařovice -975789 -766851 190 95 B,C 

681873 2M-195 Malé Březno nad Labem -975741 -752215 149 25 B,C 

19760 HV-1 Krásné Březno 3 -975703 -758576 145 20 B,C 

52360 TCH-203H Chabařovice -975552 -766770 204 124 B,C 

17102 HV-1  Ústí nad Labem 1 -975425 -761375 165 17 B,C 

22070 VS  Ústí nad Labem 1 -975420 -763230 158 30 B,C 

17099 V Mojžíř -975353 -755666 142 18 B,C 

19766 UKL-1 Neštěmice -975260 -757340 192 60 B,C 

16538 PJ-1 Neštědice -975242 -752438 167 91 B,C 

690267 pč.-1321/4 Neštědice -975187 -752537 184 27 B,C 

17101 HV-1  Ústí nad Labem 1 -975181 -761489 170 20 B,C 

692231 2H-190 Chabařovice -973692 -768046 177 133 B,C 

20214 V-2 Lužec u Petrova Mlýna -973370 -754838 331 60 B,C 

17127 V-1 Všebořice -973230 -763859 270 90 B,C 

630477 St Všebořice -973112 -763819 254 20 B,C 

705524 R-1 Habrovice -972334 -762288 254 29 B,C 

16540 SK13T Borek u Děčína -971684 -750931 204 370 B,C 

54654 U-1 Krupka -971363 -770774 309 81 B,C 

692198 2H-187 Nebočady -971326 -749297 130 54 B,C 

16899 HV-1 Nebočady -971266 -749291 130 18 B,C 

630392 S-1 Nebočady -971226 -749544 143 28 B,C 

16949 HV-1 Nebočady -971215 -749310 130 20 B,C 

692640 2M-188 Nebočady -971208 -749382 138 19 B,C 

54655 Än-2 Chlumec u Chabařovic -969445 -766803 317 122 B,C 

53032 TH-39 Varvařov u Telnice -968678 -765429 322 264 B,C 

692197 2H-185 Vilsnice -968340 -750277 160 204 B,C 

63727 HV-1 Křešice u Děčína -967140 -748845 133 17 B,C 

63726 HV-1 Křešice u Děčína -966928 -748284 127 16 B,C 

63124 HV-2A Křešice u Děčína -966848 -748325 131 18 B,C 

63125 HV-3A Křešice u Děčína -966840 -748409 134 20 B,C 

63949 DC-1 Křešice u Děčína -966640 -748580 138 21 B,C 

63950 DC-2 Podmokly -966527 -748584 140 23 B,C 

63394 HV-1 Chrochvice -966385 -749684 206 40 B,C 

61956 HV-9 Podmokly -966306 -747592 128 16 B,C 

64119 S-1 Podmokly -966276 -747874 137 19 B,C 

61955 HV-8 Děčín-Staré Město -966245 -747521 127 13 B,C 

61954 HV-7 Děčín-Staré Město -966214 -747497 127 13 B,C 

63818 HV-1 Děčín-Staré Město -966140 -747500 128 20 B,C 

61552 HV-1 Děčín-Staré Město -966134 -747450 127 16 B,C 

61957 HV-10 Děčín-Staré Město -966126 -747454 135 22 B,C 

63819 HV-2 Děčín-Staré Město -966120 -747470 128 20 B,C 

61553 HV-2 Děčín -966094 -747419 127 16 B,C 

63698 DF-1 Podmokly -966065 -747835 135 27 B,C 
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65383 HV-1 Podmokly -966025 -748379 137 55 B,C 

63699 DC-3 Podmokly -965715 -747660 129 22 B,C 

63165 DC-4 Podmokly -965710 -747690 132 21 B,C 

64359 VS Jílové u Děčína  -965683 -754746 290 48 B,C 

63609 V-1934 Podmokly -965643 -747808 131 16 B,C 

684645 2H-184 Libouchec -965613 -759186 346 55 B,C 

63728 HV-1 Podmokly -965604 -747739 131 25 B,C 

63725 HV-2 Podmokly -965575 -748360 141 30 B,C 

63127 HV-3 Podmokly -965500 -747810 128 19 B,C 

63724 HV-1 Podmokly -965455 -748320 138 30 B,C 

65073 JL-1 Jílové u Děčína -965305 -753720 222 124 B,C 

704017 HJ-1 Podmokly -965249 -747544 128 18 B,C 

64366 JL-2 Jílové u Děčína -965140 -753545 235 160 B,C 

17100 VS Žežíce u Chuderova -974184 -756743 237 48 D 

20216 V-1 Žežíce u Chuderova -973948 -756944 250 82 D 

17044 HJ-1 Dobkovice -973762 -749923 308 30 D 

18640 HJ-1 Lužec u Petrova Mlřna -972962 -754364 303 25 D 

16933 ČB-1 Český Bukov -972550 -752425 396 38 D 

698011 DM-1 Lysá -971930 -755231 362 32 D 

20215 HV-2 Žežíce u Chuderova -971914 -757925 429 61 D 

20283 HV-1 Žežíce u Chuderova -971841 -757943 426 21 D 

20122 LI-3 Lipová pod Blanskem -970900 -755860 430 60 D 

20261 SL-1 Lipová pod Blanskem -970900 -755500 410 43 D 

20285 LI-1 Lipová pod Blanskem -970180 -756620 468 60 D 

19446 VCH-1 Arnultovice u Lučního Chvojna -969181 -759665 417 74 D 

682458 VCH-5 Arnultovice u Lučního Chvojna -968910 -759761 410 22 D 

64967 V-1 Velké Chvojno -967891 -759974 429 40 D 

64390 LC-1 Čermná u Libouchce -967720 -756529 418 38 D 

64968 MCH-1 Libouchec -967030 -759870 453 32 D 

 NOVÉ HYDROGEOLOGICKÉ VRTY      

731295 4612_1C Všebořice -972378 -766183 206,5 357,5 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.  

 

Tabulka 3-5 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 

4612_1C Všebořice AB 357,5 320 - 350 1,44 x 10-3  Rozman et al. (2015) 

 

Průzkumný vrt je situován na SZ okraji Ústí nad Labem, v areálu bývalé Tlakové plynárny Úžín u 

sjezdu z dálnice D8 na 74. kilometru.  

Cílem průzkumného vrtu byla dokumentace bazálního kolektoru AB v západní části rajonu 4612. 

Výsledky ověřily hlubší uložení kolektoru AB s podzemní vodou s vyšší vydatnosti než se v této části 

rajonu předpokládalo. 
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Průzkumný hydrogeologický vrt 4612_1C je proveden jako úplná studna do kolektoru AB. Hladina 

podzemní vody v kolektoru je piezometrická. Dne 8. 12. 2014 byla hloubka ustálené hladiny 15,68 m 

od odměrného bodu zhlaví vrtu, což odpovídá kótě hladiny 191,63 m n.m. 

 

Tabulka 3-6 Základní litostratigrafická rozhraní průzkumného vrtu 4612_1C 

hloubka (m) 
hornina stratigrafické zařazení 

hydrogeologický typ 

horniny od do 

0 3 Hněda písčitá hlína Navážka, kvartér poloizolátor 

3 45 
Jílovitá hlína až jíl (alterované 

vulkanity) 
Terciér izolátor 

45 228 Šedý vápnitý až jílovitý prachovec Březenské souvrství (coniac) izolátor 

228 262 Vápnitý prachovec 
Rohatecké vrstvy (strop teplického 

souvrství) 
poloizolátor 

262 321 Šedý vápnitý až jílovitý prachovec  
Teplické a jizerské s. (svrchní a 

střední turon) 
izolátor 

321 350 Šedý pískovec Bělohorské souvrství (spodní turon) zájmový kolektor AB 

350 357,5 Muskoviticko-biotitická rula Krystalinické podloží Podložní izolátor 

 

Hydrodynamická zkouška ze dne 17. 10. 2014 kvůli anomálnímu průběhu hladiny ve vrtu nebyla 

vyhodnocena. Proto bylo dne 29. 1. 2015 započato dodatečné čištění vrtu, které poskytlo podklady 

srovnatelné se standardní hydrodynamickou zkouškou v trvání 1+3+2 s vydatnosti 2,5 l/s. Teplota 

podzemní vody během čerpání byla ustálena okolo 20°C. 

Vyhodnocení snížení pří čerpací zkoušce metodami neustáleného proudění přineslo průměrnou 

výslednou hodnotu průtočnosti kolektoru T = 1,44.10
-3

 m
2
/s. Při celkové mocnosti kolektoru 25 m 

dosahuje průměrný koeficient hydraulické vodivosti k = 5,76.10
-5

 m/s. 

Stoupací zkouška kvůli anomálnímu průběhu hladiny nebyla vyhodnocena. 

Pro zhodnocení kvality vody zvodněných vrstev kolektoru AB byly použity výsledky chemických 

analýz vzorků vod odebraných 20. 10. 2014, 24. 03. 2015 a 16. 6. 2015. Celková mineralizace 

dosahuje v průměru 0,402 g/l.  Koncentrace železa je mnohonásobně vyšší než připouští limit pro 

pitnou vodu (4,7 mg/l). Podle skupin převažujících iontů (dle 20 mval%) jsou charakterizovány typem 

NaCa-SO4HCO3. 

Nalezené byly zvýšené koncentrace arzénu (v průměru 0,22 mg/l) a hliníku (v průměru 0,36 mg/l). V 

posledním vzorku byly nalezená i zvýšena koncentrace naftalenu 0,27 µg/l.  

Z hlediska posouzení kvality podzemní vody ve vztahu k chemickým ukazatelům uvedeným ve 

vyhlášce  252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a 

rozsah kontroly pitné vody, ve znění pozdějších předpisů, voda bez úpravy nevyhovuje pitným 

účelům. 

Podle zadání byla na tomto vrtu provedena karotáž před výstrojí (1. úsek do hloubky 220 m a 2. úsek 

do hloubky 355 m) a revizní karotáž po definitivní výstroji a hydrodynamické zkoušce. 

Další podrobnosti – viz kompletní dokumentace Rozman et al. (2015), která je uložena v archívu ČGS 

(Geofond). 
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4. CHARAKTERISTIKA RAJONU 

4.1. GEOLOGICKÁ STAVBA A CHARAKTERISTIKA JEDNOTEK 

4.1.1. STRATIGRAFIE A LITOLOGIE 

PODLOŽÍ ČESKÉ KŘÍDOVÉ PÁNVE (KRYSTALINIKUM) 

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

platformní pokryv. Fundament, tj. podloží svrchní křídy je v hydrogeologickém rajonu 4612 

prakticky celé tvořeno pouze krušnohorským krystalinikem. Od úpatí Krušných hor strmě spadá podle 

krušnohorského zlomu a jeho pokračování, děčínského zlomového pásma až na úroveň kolem +0 m n. 

m. Směrem k JV, až k toku Labe mezi Ústím nad Labem a Děčínem klesá relativně plynule k úrovni 

až téměř -400 m n. m (obr. 4-2).  

Krušnohorské krystalinikum je tvořeno středně až hrubě zrnitými, často porfyroblastickými, 

muskovit–biotitickými rulami. V okolí Krupky lze předpokládat směrem k východu pokračování 

silněji biotitických středně zrnitých pararul, při severním okraji, v okolí Unčína, s mocnější polohou 

drobnozrnných páskovaných pararul. Severně od Ústí nad Labem je jedním vrtem ověřeno menší 

těleso granitů a jižně od Ústí nad Labem zasahuje do rajonu od východu těleso další. Tato tělesa patří 

zřejmě k řadě nevelkých variských granitoidních masivů mezi Telnicí a Litoměřicemi, seřazených do 

řady SZ–JV. K z. okraji rajonu zasahuje mohutné těleso teplického „ryolitu“ (teplicko-altenberská 

kaldera), místy vycházející na povrch. Ryolitové těleso již představuje samostatný hydrogeologický 

rajon. V severovýchodním rohu rajonu, jihovýchodně od ústí Jílovského potoka do Labe, probíhá 

významná tektonická linie, tzv. středosaské nasunutí směru SZ-JV, která odděluje krušnohorské 

krystalinikum od spodnopalezoických hornin Saského břidličného pohoří, na české straně řazené 

k lugiku. Na území rajonu zasahuje jen nepatrně. 

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

zvětralin, často červeně barevných, patrně lateritického typu. 
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Obrázek 4-1 Geologická mapa 



 

 

Rebilance zásob podzemních vod                                                         ID EIS 10051606-SFŽP 

24 

 

. 

Obrázek 4-2. Reliéf křídového podloží  

 

Platformní pokryv tvoří především mělkomořské sedimenty české křídové pánve. Ta je zastoupena 

díky tektonicky nízké pozici a překrytí vulkanosedimentárním komplexem Českého středohoří 

v úplném stratigrafickém rozsahu, v mocnostech až 600 m. Česká křídová pánev představuje 

hydrogeologicky nejvýznamnější geologickou jednotku a je proto popsána samostatně. V rajonu se 

v nadloží křídy ve formě rozsáhlých povrchových produktů i jako subvulkanická tělesa vyskytuje 

Středohorský vulkanosedimentární komplex. I když vulkanická činnost započala již koncem křídy, 

komplex se vyvíjel hlavně od konce eocénu do miocénu. Jsou v něm vedle povrchových vulkanitů a 

sedimentů zastoupena i mohutná tělesa subvulkanitů. Povrchové vulkanity mají převážně čedičové 

složení a dosahují spolu se sedimenty mocnosti až kolem 300 m. Sedimenty pestrého složení (hlavně 

redeponované vulkanity často s příměsí staršího sedimentárního materiálu, běžně označované jako 

„tufity“, redeponované zvětraliny křídových sedimentů často s vulkanogenní příměsí, podřízeně i 

diatomity, jílovce často uhelné až slojky uhlí) se vyskytují především při bázi a ve spodní části 

komplexu, kde vytvářejí souvislé sekvence až několik desítek metrů mocné. Polohy sedimentů, pokud 

jsou tvořeny redeponovaným, písčitým, „čistým“ materiálem bez vulkanogenní složky mohou být 

zaměněny za křídové uloženiny merboltického souvrství. Běžné je střídání sedimentů s lávovými 

příkrovy a polohami variabilně 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. Tato tělesa nejen pronikají křídového vrstevního 

sledu, ale místy ho i „pohlcují“ a příslušný interval v profilu chybí (viz profil vrtu J 625291 Krásný 

Studenec na obr. 4-7). Tato tělesa mají schopnost při průniku do vyšších pater zemské kůry vynášet 

velké utržené kry okolních hornin, které jsou situovány podél tělesa nebo jako „čepice“ nad jeho 

vrcholovou částí. Rozsáhlá, do nadloží vynesená svrchnokřídová kra byla zjištěna v Neštěmicích 

(Čech et al. 1991). U v. okraje rajonu se nachází významná vulkanická struktura – roztocký intruzívní 

komplex tvořený hypabysálním tělesem, tvořeném petrologicky řadou essexit-monzodiorit-sodalitický 

syenit (Skála et al. 2014). Těleso vyplňující kalderu je doprovázeno množstvím radiálně orientovaných 

žil. Vlastní intruzívní těleso má rozlohu ca 5 km
2 

na levém břehu
 
Labe u Roztok. Zde proráží křídové 

sedimenty a způsobuje ve svém okolí jejich kontaktní metamorfózu. Těleso brekcie je doprovázeno 

početným žilným rojem (Cajz, Adamovič, 2002). Žíly mocné často jen kolem 1 metru zasahují stovky 
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metrů až několik kilometrů od tělesa brekcie. Lze oprávněně předpokládat, že mohutné těleso 

trachytové brekcie a jeho žilný roj ovlivňují významně hydrogeologické poměry v jejho okolí. 

Od sz. okraje rajonu až k Ústí nad Labem zasahuje sedimentární výplň teplicko-ústecké části 

severočeské pánve. Výplň se ukládá na křídové sedimenty, místy i na fundament. Na bázi pánevní 

výplně je různě mocné a místy chybějící vulkanogenní souvrství tj. „tufity“ (redeponované starší 

sedimenty s vulkanogenní příměsí), vulkanity, často alterované (příkrovy i vulkanoklastika) 

s vložkami sedimentů. Výše následují jíly a jílovce, zčásti písčité, místy uhelné, s písčitými vložkami 

(tzv. podložní souvrství). Nad nimi je vyvinuta sloj, max. kolem 20 m mocná a nad slojí následují 

především jíly a jílovce tzv. nadložního souvrství. Zachovaná výplň je mocná 150-200 m. 

Kvartérní sedimenty jsou zastoupeny převážně hlinito-kamenitými, méně až balvanitými deluvii, 

pokryvy spraší a sprašových hlin a místy i relikty terasových štěrkopisků, především podél Bíliny a 

nemají hydrogeologický význam. Velký plošný rozsah a mocnosti mají výsypky a deponie v místech 

opuštěných, povrchových hnědouhelných dolů a v jejich okolí, především v trojúhelníku Teplice- 

Chabařovice- Trmice. 

 

ČESKÁ KŘÍDOVÁ PÁNEV (SVRCHNÍ KŘÍDA) 

Českou křídovou pánev v rajonu tvoří mělkomořské, na bázi lokálně i kontinentální sedimenty. Rajon 

4612 tvoří rozsáhlou kru, ohraničenou na J i na S tektonicky, v pokračování synklinální struktury 

(benešovské synklinály), která do něj plynule pokračuje ze sousedního rajonu 4730. Rajon je hluboko 

zakleslý proti s., j. i jz. okolí. Svrchnokřídový vrstevní sled je z velké části překryt terciérním 

vulkanosedimentárním komplexem Českého Středohoří a na Z od Ústí nad Labem i terciérními 

sedimenty a vulkanity severočeské pánve. Díky těmto faktorům jsou v rajonu zastoupeny všechny 

litostratigrafické jednotky, stanovené Čechem et al. (1980) v české křídové pánvi, tj. perucko-

korycanské až merboltické souvrství (obr. 4-3). Rajon se vyznačuje i velkými mocnostmi křídových 

sedimentů, s maximy 550 až 600 m v sv. části rajonu. Z hlediska faciálního vývoje náleží z. část 

rajonu do oháreckého vývoje  Čecha, Valečky (1994) v němž  převažují vápnité pelity a psamitická 

tělesa se vyskytují jen ve spodní části vrstevního sledu, v souvrství perucko-korycanském a  

bělohorském. Východní část rajonu již spadá do lužického vývoje Čecha, Valečky (1994) 

s významným zastoupením mocných těles psamitů v jizerském souvrství (obr. 4-3). Rozhraní mezi 

těmito vývoji probíhá v linii vyklínění psamitických těles v jizerském souvrství (příp. poklesem jejich 

mocnosti pod 10 m). Tato linie probíhá v. od Ústí nad Labem mezi Velkým Chvojnem a Neštěmicemi. 

Na obr. 4-4 je to linie vyklínění kolektoru Ca probíhající na JJV od vrtu DC-1. Rozšíření a litologický 

charakter nejstarších křídových sedimentů v rajonu ovlivnila i morfologie reliéfu, na nějž křídové 

sedimenty transgredovaly. Do z. okraje rajonu zasahují, v zóně max. 2-3 km široké opárenská elevace 

(OE na obr. 4-4) a mostecko-teplická elevace (MTE na obr. 4-4) v pojetí Cajze, Valečky (2010). 

Obdobná elevace, s absencí perucko-korycanského souvrství, malého rozsahu, o šíři 2 až 3 km, 

protažená ve směru ZSZ-VJV byla zjištěna ve starších vrtech u Chlumce a Skorotic. Tuto elevaci 

ověřil a její rozsah upřesnil i nový hydrogeologický vrt 4612_1C Všebořice. Elevaci označuji jako 

skorotickou (SE na obr. 4-4). Na těchto elevacích chybí perucko-korycanské souvrství a bělohorské 

souvrství může být značně redukováno. V okolí elevací docházelo k přínosu písčité frakce i na začátku 

sedimentace bělohorského souvrství. Toto souvrství je tak v z. části rajonu v celém rozsahu 

pískovcové a tvoří spolu s perucko-korycanským souvrstvím spojený, bazální  kolektor AB, který se 

jinde v české křídové pánvi nevyskytuje. V rajonu jsou zastoupena všechna kolektorská tělesa známá 

v české křídové pánvi, tj. kolektory A, AB, B, C (rozdělený také na Ca a Cb), BC a D (viz schéma na 

obr. 4-3). 
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Obrázek 4-3. Schéma stratigrafie, litologie a rozmístění kolektorů v české křídové pánvi v rajonu 4612.  
Vysvětlivky: 1 – podloží české křídové pánve, 2 – pískovcová tělesa ve výplni říčních údolí, 3 – jílovce, vápnité 

jílovce, slínovce, 4 – mělkomořské pískovce, 5 – slínovce a vápnité jílovce s polohami hemipelagických, jílovitých, 
biomikritických  vápenců, 6 – slínovce s polohami silicifikovaných jílovitých, mikritických vápenců, 7 – vápnité 

jílovce až slínovce s tenkými vložkami pískovců (flyšoidní facie), 8 – kondenzační horizont s glaukonitem a fosfáty 
na hiátové ploše, 9 – kolektory; a – litostratigrafické jednotky, b – pásma ve smyslu stratigrafie Č. Zahálky, c – 

neformální, geneticko-stratigrafické jednotky, d –chronostratigrafické (mezinárodní) jednotky 

 

 

PERUCKO-KORYCANSKÉ SOUVRSTVÍ (CENOMAN) 

Perucko-korycanské souvrství (bazální kolektor A), jako nejstarší část výplně české křídové pánve je 

zastoupeno peruckými i korycanskými vrstvami.  

Perucké vrstvy vyplňují především úzkou, přibližně 1,5 až 2 km širokou, lineární depresi resp. 

paleoúdolí, směru generelně V-Z, která je situována mezi mostecko-teplickou a skorotickou  elevací. 

Paleoúdolí  začíná na Z při úpatí mostecko-teplické elevace, u j. okraje Teplic a pokračuje do jižního 

okolí Ústí nad Labem. Odtud přechází do sousedního rajonu 4730 v němž pokračuje ve směru JZ-SV 

k Benešovu nad Ploučnicí (Valečka 2015). Uličný et al. (2009) nazvali toto paleoúdolí jako stebenské. 

Na malé ploše takto orientované  paleoúdolí zasahuje do rajonu 4612 u Povrl (zde perucké vrstvy 

ověřil vrt J 720 423 Mašovice). Perucké vrstvy mají v tomto paleoúdolí mocnost od několika m do 

29,3 m. Vrstvy se vyznačují  heterolitickým vývojem. Tvoří je pískovce proměnlivé zrnitosti, jílovité i 

křemenné, tmavé až černošedé prachovité jílovce až prachovce, zčásti slídnaté, s příměsí 

zuhelnatělých fragmentů rostlinné hmoty i se zbytky flóry. Méně časté jsou písčité slepence, 

vyskytující se na bázi vrstev, nebo v jejich spodní části. Uvedené  litotypy jsou uspořádány zrnitostně 

do nadloží zjemňujících jednotek (cyklů). Většinu cyklů ukončují polohy černošedých jílovců až 
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prachovců. Tyto polohy jsou mocné od několika dm do 3,5 m. Počet cyklů je v profilech proměnlivý, 

od jednoho do sedmi. Ojediněle tvoří perucké vrstvy jediný, neúplný cyklus, kdy profil vrstev tvoří 

pouze tmavé, organickou substancí bohaté prachovce až jílovce, ukládající se přímo na krystalinické 

podloží. Tento vývoj byl zjištěn ve vrtu DC-1 Malé Chvojno. Perucké vrstvy ve vrtu DC-1 a v blízkém 

vrtu J 716 262 Čermná patří do výskytu peruckých vrstev u ssz. okraje rajonu; tento výskyt pokračuje 

směrem k S do sousedního rajonu 4630 (Valečka 2015). Litologický charakter peruckých vrstev, jejich 

cyklické uspořádání a lineární výskyt svědčí pro říční sedimentaci. 

Korycanské vrstvy jsou kromě zmíněných elevací v krystalinickém podloží na nichž chybí, rozšířeny 

v celém rajonu. Jejich vývoj je výhradně pískovcový, jen na bázi, méně i ve vyšší části profilu se místy 

objevují polohy slepenců. V nich se kromě valounů křemene objevují i valouny rul a teplického 

porfyru. Pískovce mají variabilní zrnitost, jsou křemenné i jílovité, s prachovou příměsí. 

V jihovýchodní okrajové části rajonu, v okolí Ústí nad Labem byl v korycanských vrstvách zjištěn 

zvláštní litotyp: tmavé, až černošedé, silně jílovito-prachovité, jemnozrnné pískovce s příměsí slídy až 

slídnaté. Litotyp tvoří polohy mocné od 1,8 m do několika m, nachází se v různých úrovních profilu 

vrstvami, často i v jejich nižší části, místy se vyskytuje i ve stropu vrstev.  Makroskopicky může být 

zaměněn za sediment peruckých vrstev. Přítomnost marinní fauny a pozice uvnitř světlých pískovců 

s glaukonitem a marinní faunou jej však bezpečně řadí do korycanských vrstev. Mocnost 

korycanských vrstev je kolísavá, pohybuje se ve velkém rozmezí, od několika málo metrů do 50-60 m. 

Vyšších mocností, obvykle desítky metrů, dosahují vrstvy ve střední a sv. části rajonu. V jeho jz. části 

(pokud se dají odlišit od bělohorského souvrství) jejich mocnost klesá většinou pod 10 m. I pokud 

tvoří s pískovci bělohorského souvrství jeden psamitický celek (kolektor AB, viz též níže), je mocnost 

velmi malá, řádově v metrech. Tento celek i tam, kde jsou v jeho podloží perucké vrstvy mívá často 

mocnost pod 25 m nebo i jen 10-15 m.   

 

BĚLOHORSKÉ  SOUVRSTVÍ (SPODNÍ-STŘEDNÍ TURON) 

Bělohorské souvrství se vyznačuje ve střední a v. části rajonu, na V od linie Velké Chvojno-

Neštěmice, stabilním litologickým charakterem, který je typický pro ssz. část lužického litofaciálního 

vývoje.  Jde o dobře vymezitelnou litologickou jednotku, kterou vyznačuje postupné hrubnutí zrna do 

nadloží. Jednotka tak má charakter progradačního cyklu. Na bázi cyklu jsou 10-15 m, v blízkosti 

zmíněné linie pouze několik m mocné slínovce. Nad slínovci následují po plynulém litologickém 

přechodu jemnozrnné, prachovité, zčásti vápnité pískovce. Hrubnutím zrna a ubýváním jílovité a 

vápnité složky směrem do nadloží tyto pískovce přejdou do středně až hrubě zrnitých, křemenných 

pískovců, které tvoří svrchní, co do mocnosti největší část souvrství. Křemenné pískovce obsahují 

často štěrčíkovou příměs, v některých polohách jsou štěrčíkovité. Křemenné pískovce se vyznačují 

silnou silicifikací, místy s  přechody do křemencových pískovců až pískovcových křemenců. Velký 

podíl křemitého tmele snižuje porozitu pískovců. Bazální slínovce jsou slabě prachovito-písčité. 

Obsahují vysoký podíl (až kolem 25%) bioklastů v siltové až jemně písčité frakci. Z bioklastů jsou 

nejvíce zastoupeny jehlice silicispongií. Vyloužením jejich hmoty dochází často k silné silicifikaci 

slínovců, někdy spojenou s dekalcifikací. V tomto případě má hornina již makroskopicky charakter 

vápnitého či téměř nevápnitého silicifikovaného prachovce resp. spongilitu, obecně známého jako 

opuka. Tyto bazální sedimenty vytvářejí izolátorský interval, oddělující kolektory A a B. Je tomu 

obdobně jako v sousedních rajonech 4630 a 4730. Na rozdíl od těchto rajonů má bělohorský 

progradační cyklus menší mocnost, která v generelu klesá z ca 100 m u sv. okraje rajonu na 50-55 m u 

linie Velké Chvojno-Neštěmice. Ve střední části rajonu lze sledovat nejen postupné zmenšování 

mocnosti bazálních slínovců ale i nadložních jemnozrnných, prachovitých, zčásti i vápnitých pískovců 
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a jejich postupný přechod do křemenných pískovců. V území na Z od linie Velké Chvojno – střed Ústí 

nad L. – Předlice –  Radejčín (obr. 4-4) již celý profil bělohorského souvrství tvoří křemenné, nebo 

slabě jílovité pískovce, zrnitostně i texturně obdobné pískovcům korycanských vrstev.  

 

Obrázek 4-4 Paleogeografická mapka pro křídová souvrství  

1 – hranice rajonu 4612, 2 – ohraničení morfologických elevací fundamentu bez perucko-korycanského souvrství 

(MTE – Mostecko-teplická elevace, OE – opárenská elevace, SE – skorotická elevace), 3 – hranice 

rozsahu peruckých vrstev, 4 – hranice areálu pískovcového vývoje perucko-korycanského  a bělohorského 

souvrství, 5 – linie vyklínění kolektoru Ca resp. Cb, 6 – významné vrty, 7 – vrty s peruckými vrstvami, 8 – 

areál pískovcového vývoje bělohorského souvrství (areál spojeného kolektoru AB). 

 

Křemenné pískovce jsou silně silicifikované, zvláště v zóně poblíž krušnohorského zlomu, mají ráz až 

křemencových pískovců (obr. 4-5). Odlišení bělohorských a korycanských vrstev je pak obtížné, 

možné je jen místy, pokud je na bázi bělohorského souvrství vyvinuta poloha velmi jemnozrnného, 

prachovitého pískovce, nebo kde jeho bázi tvoří výrazný transgresní horizont s valouny nejen 

křemene, ale i rul, příp. i teplického „porfyru“. Mocnost spojené, psamitické sekvence korycanských 
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vrstev a bělohorského souvrství je variabilní, s maximy kolem 75 až 85 m a s minimy mezi 10 a 15 m. 

Tyto nízké hodnoty se vyskytují především při z. okraji rajonu, v blízkosti mostecko-teplické a 

opárenské elevace. U mostecko-teplické elevace se ve stropu sekvence lokálně objevují i polohy silně 

písčitých, biodetritických vápenců. 

 

 

Obrázek 4-5. Výchozy silně silicifikovaných, křemencových pískovců bělohorského souvrství.  
Opuštěný stěnový lom u Telnice. Lavicovité, svrchu deskovité pískovce jsou silně rozpukané, díky blízkosti 

krušnohorského zlomu. Foto: J. Valečka 

 

JIZERSKÉ  SOUVRSTVÍ (STŘEDNÍ – SVRCHNÍ TURON) 

Jizerské souvrství je v rajonu mimořádně variabilní jak pokud jde litologický vývoj tak pokud jde o 

mocnosti (viz korelace souvrství na obr. 4-7). Ty klesají od hodnot asi 200 m u sv. okraje rajonu na 

necelých 30 m u jeho jz. okraje (27 m ve vrtu TH-13 Bystřany na jv. kraji Teplic; pokud jde o 

maximální mocnost, vrt J 557 339 v Děčíně-Křešicích na pravém břehu Labe v sousedním rajonu 

zjistil pro jizerské souvrství mocnost 218 m). Společně s poklesem mocností se mění čistě psamitický 

vývoj u sv. okraje rajonu  na monotónní vývoj slínovců až vápnitých jílovců u jeho jz. okraje. Tak 

veliké změny mocností a litologie na krátkou vzdálenost nemají v české křídové pánvi obdobu. Jsou 

dány vzájemným působením mimopánevních i vnitropánevních faktorů při dynamické sedimentaci 

souvrství, kdy spolupůsobily variabilní přínos detritu do pánve, subsidence v té části pánve, která 

přilehala ke zdrojové oblasti psamitického detritu a současně i pohyby mořské hladiny (Valečka 1989, 
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Čech, Valečka 1991, Uličný 2001, Uličný et al. 2009). V rajonu můžeme vyčlenit tři litofacielní zóny 

– čistě psamitickou na SV, čistě pelitickou na JZ a přechodní mezi nimi, širokou 10 – 15 km, v níž se 

pískovce a vápnité pelity cyklicky střídají. Rozsah psamitické a přechodní zóny je patrný i z obr. 4-6, 

na němž zahrnuje areál s izoliniemi stropu kolektoru C (tj. areál kolektorů BC, Ca a Cb). Psamitická 

zóna zaujímá pouze sv. okrajovou část rajonu u Děčína a její vývoj dokumentuje vrt J 625291 Krásný 

Studenec (obr. 4-7). Jizerské souvrství ve vrtu zastupují výhradně pískovce, které zde s pískovci 

bělohorského souvrství vytvářejí spojený kolektor BC. Souvrství se vrtu člení do tří, do nadloží 

hrubnoucích cyklů. Ve spodních částech cyklů jsou jemnozrnné, jílovito-prachovité a vápnité 

pískovce, které do nadloží hrubnou a ve vrcholech cyklů jsou středně až hrubě zrnité a většinou 

křemenné. V nejvyšším cyklu jsou křemenné pískovce velmi mocné, obsahují štěrčíkovou  příměs i 

polohy písčitých, drobnozrnných, štěrčíkovitých pískovců. Pouze 1-2 km  na JZ od vrtu již začíná 

přechodní zóna, dobře dokumentovaná vrtem J 666366 Hliněná (obr. 4-7). Jizerské souvrství, 

mocné132 m se opět člení do tří cyklů. V cyklech převažují zčásti vápnité, prachovito-jílovité, 

jemnozrnné pískovce nad hrubšími pískovci křemennými ale jejich bázi již tvoří prachovité a jemně 

písčité slínovce až jílovité, jemně písčité prachovce. Slínovce až prachovce hydrogeologicky oddělují 

pískovce ve stropu dvou hlavních cyklů a kolektor C se tak jednak odděluje od kolektoru B, jednak se 

rozpadá na dva dílčí kolektory Ca a Cb (obr. 4-3). Dále k JZ se v přechodní zóně v souvrství, při jeho 

rychle klesající mocnosti, zvyšuje podíl vápnitých pelitů, pískovce  zjemňují a postupně vykliňují. 

Dříve vyklíní pískovce ve svrchní části souvrství (kolektor Cb). K jz. okraji přechodní zóny tak  

dosahuje  pouze pískovcové těleso ve starším cyklu (kolektor Ca) zatímco svrchní cyklus  se změnil 

v monotónní sled vápnitých jílovců až slínovců (viz profil vrtu DC-1 Malé Chvojno na obr. 4-7). 

Zmíněné těleso pískovců lze v širokém okolí rajonu paralelizovat se souvrstvím VIII ve smyslu 

stratigrafie Č. Zahálky. V pelitické zóně, mezi přechodní zónou (linií vyklínění kolektoru Ca na obr. 4-

4) a jz. hranicí rajonu, je souvrství mocné pouze 27 až 70 m. V celém rozsahu jej tvoří slínovce, méně 

vápnité jílovce, obvykle s kolísavou siltovou až jemně písčitou příměsí. 

 

TEPLICKÉ  SOUVRSTVÍ ( SVRCHNÍ TURON-SPODNÍ CONIAK) 

 Teplické souvrství lze ve větší části rajonu dobře odlišit, vzhledem k vývoji rohateckých vrstev. 

Výjimkou je vsv. okrajová část rajonu, kde rohatecké vrstvy v typickém vývoji chybí. Zde je možné 

k teplickému souvrství přiřadit jen sled slínovců s polohami jílovitých vápenců (profil vrtu J 625291 

Krásný Studenec na obr. 4-7). V souvrství se střídají polohy šedých až sytě šedých slínovců až 

vápnitých jílovců, se světle šedými  jílovitými, biomikritickými vápenci. V bazální části souvrství 

bývá v z. a střední části rajonu několik metrů mocná  poloha vápence označovaná jako „tělo“. 

Mocnosti vápencových poloh nad úrovní těla kolísají od několika málo decimetrů do asi 2 m. Se 

slínovci jsou vápence spjaty litologickým přechodem, nebo jsou od nich odděleny ostrými kontakty. 

Vápence jsou jílovité, biomikritické, s převahou foraminifer v bioklastické složce. Zjištěné obsahy 

CaCO3 ve vápencích kolísají od 51,5 do 72,3 %. Bázi souvrství tvoří celopánevně korelovatelný, 

kondenzační horizont s fosfátovými konkrecemi, fosfatizovanou faunou, koprolity a s příměsí 

glaukonitu. Horizont, několik dm mocný je intenzívně bioturbovaný a ukládá se ostře na strop 

jizerského souvrství. Horizont může být jak na bázi „těla“ tak od něj může být oddělen několik dm 

mocnou polohou slínovce. Mocnost teplického souvrství se pohybuje od ca 55 m k hodnotám kolem 

25 m. Nízké hodnoty platí hlavně pro vsv. část rajonu bez rohateckých vrstev. Např. v podrobně 

dokumentovaném vrtu J 625291 Krásný Studenec (obr. 4-7) byl sled slínovců s vápenci mocný jen 

24,6 m, výše následovaly již monotónní slínovce až vápnité jílovce březenského souvrství.  
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Obrázek 4-6 Strop kolektoru C  
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ROHATECKÉ VRSTVY (CONIAK) 

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

hranici teplického a spodní hranici březenského souvrství. Ve vsv., okrajové části rajonu rohatecké 

vrstvy v typickém vývoji vykliňují a jejich ekvivalentem jsou monotónní slínovce příp. i nejvyšší část 

sledu slínovců a vápenců, zatím řazená k teplickému souvrství. V tomto atypickém vývoji nelze bez 

biostratigrafického zhodnocení ekvivalent rohateckých vrstev vymezit a nelze ani určit horní hranici 

teplického a spodní hranici březenského souvrství (profil vrtu J 625291 Krásný Studenec na obr. 4-7). 

V typickém vývoji jsou vrstvy tvořeny vápnitými jílovci až slínovci s polohami tvrdých, velmi 

světlých až bělavých, silicifikovaných, mikritických vápenců. Tvrdé polohy mají často až lasturnatý 

lom a obvykle obsahují fragmenty prizmatických vrstev schránek inoceramů i celé exempláře 

inoceramů. Z těchto důvodů jsou známy jako „zvonivé opuky inoceramové“. Mocnost silicifikovaných 

poloh kolísá od ca od 1-2 dm do 1,5 m. V polohách jsou časté pukliny, obvykle vyhojené kalcitem. 

Rohatecké vrstvy mají v rajonu – tam kde jsou vyvinuty- variabilní mocnost od několika m do téměř 

30 m. Místy mohou být redukovány na jedinou silicifikovanou polohu, jako ve vrtu J 738 329 Lipová 

(mocnost polohy 1,0 m).  Hodnoty v desítkách metrů jsou známy ze střední i z. části rajonu (např. 26, 

6 m ve vrtu J 666366 Hliněná nebo 20-21 m u vrtu DC-1 Malé Chvojno, obr. 4-7). „Inoceramové 

opuky“ v rohateckých vrstvách jsou významné pro rozčlenění fádního sledu vápnitých pelitů až 

jílovitých vápenců ve vrtech, provedených technologií, poskytující jen drobné úlomky hornin.  

Příkladem je vrt 4612_1C Všebořice, v němž se projevily přítomností bělavých, tvrdých fragmentů 

mezi měkkými, šedými úlomky vápnitých jílovců a slínovců (obr. 4-8). Korelace s rohateckými 

vrstvami v tomto vrtu potvrdila i karotážní měření. Interval rohateckých vrstev se projevuje velmi 

výraznými, sblíženými píky zdánlivého měrného odporu, které upřesnily rozsah rohateckých vrstev do 

hl. 232,00 až 259, 00 (obr. 4-9). 

 

BŘEZENSKÉ SOUVRSTVI (CONIAK-SPODNÍ SANTON) 

V rajonu je březenské souvrství zachováno v úplné mocnosti, tam kde je překryto merboltickým 

souvrstvím. Údaje o úplné mocnosti, neovlivněné tělesy neovulkanitů, máme jen ze dvou vrtů – z vrtu 

J 625291 Krásný Studenec a J 738329 Lipová a to 229,70 resp. 270,80 m (obr. 4-7). V souvrství 

převažuje  monotónní facie rozpadavých vápnitých jílovců až slínovců, zčásti s prachovou příměsí. 

Ojedinělé jsou pevnější polohy slínovců, s vyšším obsahem CaCO3
.  

Ve svrchní části souvrství je 

vyvinuta tzv. flyšoidní facie. Tu tvoří sled vápnitých jílovců s vložkami jemnozrnných pískovců. 

Ve vložkách je přítomna příměs jílu a zrn živců, větší je i obsah klastického muskovitu.  Vložky 

pískovců jsou mocné od několika cm do 0,80 m, nejčastěji 0,1 až 0,25 m. Některé vložky jsou u stropu 

kalcifikované, tenčí vložky jsou někdy kalcifikované v celé mocnosti. Vložky se s vápnitými jílovci 

nestřídají rytmicky.  Jejich báze jsou ostré, horní kontakty bioturbované, někdy i ostré nebo jsou 

s nadložím spjaty litologickým přechodem. Mocnosti flyšoidní facie jsou kolísavé, většinou 

nepřesahují první desítky m, např. ve vrtu J 625291 Krásný Studenec 38,1 m nebo v okolí vrtu DC-1 

Malé Chvojno asi 25 m. Mimořádnou mocnost ověřil vrt J 738329 Lipová a to 160 m. V profilu 

flyšoidní facií je v tomto vrtu 42 pískovcových vložek, mocných od 3 cm do 0,7 m. Jejich textura je 

hlavně masívní, vnitřní textury jsou vzácné (laminace, někdy mírně šikmá, útržky jílovců, gradační 

zvrstvení). V březenském souvrství se vyskytují hnědé sideritové konkrece. Jejich vrty ověřený výskyt 

začíná v úrovni 40 až 100 m nad bází souvrství.  Interval s konkrecemi je různě mocný, max. hodnota 

byla zjištěna ve vrtu J 738329 Lipová a sice 89,50 m;  ve vrtu J 625291 Krásný Studenec je mocnost 

intervalu 70 m (obr. 4-7). V některých vrtných profilech v z. části rajonu však konkrece nalezeny 

nebyly. Kolem roztockého intruzívního komplexu v 100 až 200 m široké kontaktní zóně jsou slínovce 
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a vápnité jílovce změněny v kontaktní rohovce. Ty jsou dále od komplexu, zpevněné, tmavé 

(„vypálené“), u kontaktu s komplexem velmi tvrdé, šedozelenavé a skvrnité.  

 

 

     Obrázek 4-7. Korelace křídového profilu ve vybraných opěrných vrtech  

Vysvětlivky: 1 – písčité slepence, 2 – středně až hrubě zrnité křemenné pískovce, 3 – středně zrnité křemenné 

pískovce, 4 – jemnozrnné pískovce, křemenné i jílovité, 5 – jílovito-prachovité jemnozrnné pískovce, 6 – 

jemně písčité, jílovité prachovce, 7 – slínovce, vápnité jílovce, 8 – jílovité, biomikritické vápence, 9 – 

slínovce až vápnité jílovce s polohami tvrdých, silicifikovaných mikritických vápenců, 10 – tmavé, jílovité 

prachovce s uhelnou příměsí až uhelné, 11 – sideritové konkrece, 12 – ostré až erozivní rozhraní, 13 – 

větší příměs glaukonitu , 14 – vápnitá příměs, 15 – tělesa neovulkanitů, 16 – krystalinikum  
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Obrázek 4-8  Vrt 4612_1 C Všebořice, hloubka 242 až 252 m  
(čísla na vzorkovnici patří k předchozímu vrtu) mezi šedými úlomky vápnitých jílovců a slínovců jsou přimíseny 
bílé, tvrdé úlomky silicifikovaných vápenců rohateckých vrstev. Foto. J. Valečka 

 

 

Obrázek 4-9  Karotážní měření v hydrogeologickém vrtu 4612_C Všebořice v hloubce 215 až 280 m.  
Černě křivka gama karotáže, červeně křivka neutronové karotáže a modře křivka zdánlivého měrného odporu. 

 

MERBOLTICKÉ SOUVRSTVÍ (SPODNÍ SANTON) 

Merboltické souvrství tvořené nejmladšími sedimenty české křídové pánve se zachovalo v Českém 

Středohoří v podloží středohorského vulkanosedimentárního komplexu. Kromě malých denudačních 

reliktů je téměř souvisle zachováno v centrální části rajonu, mezi Neštěmicemi a údolím Račího 

potoka jz. od Děčína. Jeho vývoj je především pískovcový a souvrství tak vytváří  nejmladší úroveň 

kolektoru D. V souvrství dominují méně zpevněné, převážně lavicovité, jemně až středně zrnité 

pískovce, křemenné, méně i slabě jílovité. Větší bývá příměs zrn živců, místy mohou být pískovce až 
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živcové (10-12% živců). Lavice, méně i tenčí, deskovité polohy pískovců mohou na sebe nasedat, 

často jsou odděleny tenkými, centimetrovými proplástky, decimetrovými vložkami, ojediněle i 

metrovými polohami nevápnitých jílovců až jílovitých prachovců (obr. 4-10). Maximální mocnost 

těchto oddělujících poloh je známa u Lotarova vrchu (kóta 510) a to 4,20 m (Valečka 1990). Lokálně 

byly zjištěny několik m až několik desítek m mocné intervaly, v nichž se pískovce s vložkami jílovců 

až jílovitých prachovců rychle střídají. Tyto intervaly se vyskytují hlavně u báze souvrství a místně 

může být obtížné odlišení merboltického souvrství od podložní flyšoidní facie březenského souvrství 

(např. v údolí potoka Poustky z. od Dobkovic). Uchovaná mocnost souvrství je proměnlivá, max. 

hodnoty se pohybují mezi 150 až 170 m. V okolí roztockého intruzívního komplexu u Roztok se 

vytvořila několik set metrů široká kontaktní zóna, v níž jsou merboltické pískovce zpevněny 

následkem silné silicifikace. Silicifikace se projevuje i u kontaktu s žilami doprovázejícími roztocký 

komplex.   

 

 

Obrázek 4-10 Opuštěný lom v Ryjicích. 
Lavicovitě, svrchu i deskovitě vrstvené, masívní pískovce merboltického souvrství. V horní části lomové stěny 
jsou zřetelné selektivně vyvětrávající vložky prachovitých jílovců až prachovců. Patrno je intenzívní rozpukání 

pískovců, ovlivněné blízkostí ryjického zlomu. Foto: J. Valečka. 

 

PALEOGÉN, NEOGÉN (TERCIÉR) 

Počátkem terciéru došlo k mírným poklesovým pohybům. Toto oživení tektoniky bylo provázeno 

alkalickým vulkanismem. V závěru tektonického oživení se vytvořila miocenní hnědouhelná pánev a 

hrásťovitá struktura Českého středohoří. Inverze tektonických pohybů koncem terciéru byla příčinou 

tektonického výzdvihu celého regionu. 

Terciérní (převážně svrchnoeocenní až spodnomiocenní) vulkanity se výrazně podílejí na 

geologické stavbě území. Zatímco při j. okraji rajonu a při dně labského údolí jsou odkryta hlavně 

podpovrchová (subvulkanická) tělesa, v s. části jsou zachovány povrchové vulkanity (střídání poloh 

pyroklastik a efúzí) o celkové maximální mocnosti 300 - 400 m, ojediněle i 500 m. Ze subvulkanitů se 
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nejvýrazněji projevují z křídy vypreparovaná tělesa trachytických a trachybazaltických vyvřelin (např. 

výrazné kopce Radešín u Chuderova, Mariánský vrch u Ústí nad Labem, Kozí vrch u Neštědic aj.). 

Zvláštní postavení v rámci subvulkanitů má velká kruhová struktura u Roztok s trachytickou 

diatremou a proniky essexitických a jiných vyvřelin s hojným žilným doprovodem. Jde o největší 

odkrytou subvulkanickou neovulkanickou strukturu v Českém masívu, se složitým magmatickým, 

hydrotermálním a metasomatickým vývojem. Subvulkanity bazaltického typu mají na mapě menší 

rozsah; některé představují vypreparované přívodní dráhy povrchového vulkanismu, jiné (např. skála 

Vrkoč u Vaňova) nedosahovaly na původní povrch. Povrchová (efuzívní a explozívní) vulkanická 

činnost bazaltoidního typu (trachytoidy nemají povrchové ekvivalenty) vytvořila ve střední části 

Českého středohoří komplex subhorizontálních, několikanásobně se střídajících poloh vyvřelin a 

nesouvislých sopečných vyvrženin (pyroklastik, tufů), uložených na celkově zarovnaném, ale v 

detailech značně členitém křídovém povrchu. Polohy láv a popelů místy obsahují sedimentární vložky 

i organogenního původu (písky, tufity, uhlí, diatomity aj.), pocházející z období sopečného klidu. 

Jednotlivé efúze nebo polohy pyroklastik jsou mocné od nékolika metrů do několika desítek metrů. 

V rámci efúzí přecházejí čerstvé vyvřeliny plynule do alterovaných, které vznikly ze silněji 

proplyněného magmatu. Tufity s diatomity jsou ve větší mocnosti známy ze střídání pyroklastik a 

efúzí v masívu Rovného (377 m n.m.) sv. od Stadic. 

Čerstvé vyvřeliny jsou zastoupeny melanokratními olivinickými bazaltoidy (s převahou bazanitů a 

bazaltů nad foidity), méně bazaltoidy bez olivínu, trachybazaltovými typy (které tvoří přechod od 

bazaltoidů k trachytoidům), trachyty a fonolity. Okolí Roztok je tvořeno intruzívní trachytickou 

brekcií s partiemi nebrekciovitého trachytu (horniny jsou považovány L. Kopeckým za 

pseudotrachyty, tj. horniny vzniklé metasomaticky působením karbonatitové intruze předpokládané v 

podloží). Přítomny jsou i hrubozrnné, často šmouhovitě uspořádané vyvřeliny, známé jako essexity, 

rongstockity apod., které svým složením odpovídají nejspíše trachybazaltům s rozptylem k 

bezolivinickým bazaltoidům, nebo naopak k trachytoidům. V podstatě stejný rozptyl složení mají i 

tenké žíly vulkanitů z širokého okolí Roztok, uváděné jako camptonity, bostonity aj. Zvláštní 

brekciovitou strukturu má bezolivinický bazaltoid („mondhaldeit") mezi Roztoky a Povrly. 

Geochemicky je horninová asociace alkalická, a přes pestrost chemismu (rozsah SiO2, 35 - 63 %) jako 

celek jednotná s pozvolnými přechody mezi horninovými typy. 

Terciémí (miocenní) sedimenty 

V neogénu došlo v podkrušnohorském regionu k výrazným poklesům, které založily mosteckou 

(severočeskou) hnědouhelnou pánev. Ukládání lakustrinní pánevní výplně začalo v lokálních 

pánvičkách již koncem oligocénu, hlavní sedimentace však probíhala od spodního miocénu. Podle 

mezinárodní stratigrafické stupnice se pánevní sedimenty řadí ke svrchnímu chattu, aquitánu a 

burdigalu. Ve srovnání s centrální Paratethydou ke stupňům eger a eggenburg. Na území HGR 4612 

leží zejména teplicko-ústecký úsek mostecké hnědouhelné pánve, včetně separátní varvažovsko-

úžínské pánve.  

Litostratigraficky je miocén zastoupen mosteckým souvrstvím, které se dělí na spodní, střední a 

svrchní část. Hranice mezi jednotlivými soubory vrstev jsou diachronní, např. pelity svrchní části 

mosteckého souvrství v teplické pánvi mohly být ukládány ve stejném čase jako hnědouhelná sloj na 

Mostecku. 

Spodní část mosteckého souvrství je naspodu tvořena redeponovaným vulkanogenním materiálem, 

výše jíly a písky. Bývá v nich vyvinuta tzv. bazální sloj, zastoupená uhelnými jíly a uhlím, která 

směrem ke Krušným horám přechází do psamitů. Výchozy spodní části mosteckého souvrství jsou v 

jv. svahu Střížovického vrchu, j. od Chabařovic a podél krušnohorského úpatí. 
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Střední část mosteckého souvrství, tvořená vlastní hnědouhelnou slojí, je na Teplicku jednotná. Při 

okrajích pánve je vyvinuta bezuhelná facie sloje. V okolí Chabařovic a Chlumce sloj místy téměř 

vykliňuje, takže hranice mezi spodní a svrchní částí mosteckého souvrství je nejistá. Svrchní část 

mosteckého souvrství je vyvinuta v převažující facii jílů a jílovců, místy s písčitou příměsí a podél 

Krušných hor až s 30 cm mocnými polohami písků. Mocnost nadložních vrstev je u Bohosudova 150 

m. 

Na s. úpatí českého středohoří jsou zachovány dílčí uhelné pánvičky bžanská a žalanská. Všechny 

mají stejný vrstevní sled i povahu pánevní výplně dokládající vzájemnou původní spojitost jejich 

sedimentačního prostoru včetně návaznosti na hlavní část mostecké pánve. Později však došlo k jejich 

tektonickému oddělení.  

Uhelná sloj, ze značné části odtěžená, byla ověřena pod mladším pokryvem i v území mezi 

Mariánským vrchem, Předlicemi a Trmicemi a ve Všebořicích.  

Koncem pliocénu a začátkem kvartéru docházelo, v závislosti na zahlubování hydrografické sítě, k 

obnažování hnědouhelné sloje, k její oxidaci a podzemnímu odhořívání. Písčitojílovité sedimenty 

svrchní části mosteckého souvrství byly takto kausticky přeměněny do vypálených jílů. Tyto výrazné 

horniny jsou nejlépe zachovány na JV od Teplic v okolí silnice Teplice - Ústí nad Labem. 

Z pliocenních sedimentů se zachovaly fluviální štěrkopísky u Stříbrníků a proluviální pískoštěrky v 

Ústí nad Labem - Severní Terasa. Jejich vzájemná pozice svědčí o někdejším soutoku podhorského 

toku s Labem. Do tohoto období lze většinou zařadit relikty fluviálních akumulací nejspíše staré 

Ohře z období před změnou jejího toku. Jsou zachovány převážně jen ve formě valounů 

křemene, hornin krystalinika, bazaltoidních hornin a fragmentů železité krusty, roztroušených na 

povrchu terasových plošin. Levobřežní terasy jsou zachovány u Pytlíkova, Nechvalic, Sezemic a 

Habří, pravobřežní terasy u Žalan, Vrahožil a jz. od Řehlovic. Vytvářejí celkem 5 úrovní v různých 

výškách nad dnešní nivou Bíliny.  

 

KVARTÉR 

Během pleistocénu se vyvíjela dnešní říční síť, což dosvědčují četné relikty fluviálních štěrkopísku 

uložených v údolí Labe ve formě teras v různých výškových úrovních. 

Spodnopleistocenní fluviální uloženiny jsou zachovány v blízkém okolí Ústí nad Labem a navazují 

na ně proluviální pískoštěrky obdobného stáří, takže území dnešního Ústí nad Labem bylo soutokem 

Labe, Bíliny a podhorského toku odvodňujícího přilehlou část Krušných hor. Soutoková oblast byla 

zřejmě rozsáhlá a existovala v ní bud mrtvá ramena, či menší průtočná jezera, jak dokládají 

fluviolakustrinní, rytmicky zvrstvené jílovitopísčité sedimenty a uloženiny maršového charakteru na 

Severní Terase. Zbytky proluviálních uloženin se vyskytují rovněž na Severní Terase a dále v okolí 

Skorotic. Místy jsou spodnopleistocenní fluviální a proluviální uloženiny zachovány jen v reliktech 

(např. v jz. části Ústí nad Labem na kótě 219). Říční terasy, zachované v relativních výškách mezi 100 

a 35 m nad nivou Bíliny, byly akumulovány starým tokem Ohře, směřujícím od Žatce k SV a S k 

Obrnicím a dále údolím Bíliny do Labe. 

Středně pleistocenní fluviální uloženiny byly ukládány už v zaříznutém údolí Labe a Bíliny. Jsou to 

štěrkopísky zrnitostně vhodné pro využití ve stavebnictví.  

Fluviální štěrkopísky svrchního pleistocénu vytvářejí úzké lemy podél toku Labe. Většího rozšíření 

dosahují v Ústí nad Labem. 
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Proluviální písčité štěrky jsou zachovány v okolí Chlumce. Tvoří nejstarší akumulace výplavových 

kuželů, jejichž splynutím se vytvořil víceméně souvislý lem při úpatí krušnohorského svahu. Mocnost 

akumulací většinou nepřesahuje 2 až 4 m. Jejich petrografické složení úzce koresponduje s příslušnou 

zdrojovou oblastí krušnohorského krystalinika. 

Významným kvartérním prvkem jsou rozsáhlé pokryvy deluviálních uloženin vyvinuté na úbočích 

vulkanických forem. Mají proměnlivé zrnitostní složení: pod výchozy vulkanitů jsou lokální sutě a 

kamenná moře, která po spádnici přecházejí do uloženin hlinitokamenitých s bloky, a níže po svahu do 

hlinitokamenitých až hlinitopísčitých sedimentů. Ve spodních částech svahů se objevuje eolická 

příměs indikující přechod do uloženin deluvioeolických. Tvorba deluviálních uloženin probíhala v 

celém období pleistocénu, deluvioeolické uloženiny jsou středně pleistocenního stáří. K místní 

redepozici deluviálních uloženin ronem docházelo i během holocénu.  

Během středního pleistocénu docházelo rovněž k ukládání rozsáhlých eolických pokryvů (spraší), 

jejichž mocnost přesahovala 10-12 m, jako např. na hřbetě „Na Běháni" na V od Chabařovic. 

Charakteristickým jevem pro deluviální pokryvy jsou sesuvy. Jsou převážně pleistocenního stáří a 

většinou konsolidované, nicméně geologické poměry svahů indikují možnost vzniku sesuvů nových – 

např. jeden z největších sesuvů u Vaňova v 90. letech 20. stol. Největším sesuvným územím (ca 6 

km
2
) je kotlovité údolí Račího potoka u Malšovic, okolí Lotarova vrchu a Klobouku. 

Na svazích údolí větších toků a v rovinatějším území jsou pokryvy spraší, přecházející místy do 

deluvioeolických uloženin. Středně pleistocenní fluviální terasy v údolí Labe jsou pokryty 2 - 3 m 

mocnými uloženinami navátých písků téhož stáří.  

V holocénu se vytvořily dnešní údolní nivy Labe, Bíliny a ostatních toků. V přilehlých splachových 

depresích se ukládají deluviofluviální písčité a písčitohlinité sedimenty.  

Výsledkem antropogenní činnosti jsou rozsáhlé výsypky hnědouhelných lomů v okolí Ústí nad Labem 

a větší či menší navážky a skládky komunálních a průmyslových odpadů. 

 

4.1.2. STRUKTURNÍ STAVBA 

Strukturní stavba rajonu je nejlépe patrna z průběhu izolinií výškové úrovně stropu kolektoru B  (obr. 

4-11), který je v z. části rajonu je totožný se stropem spojeného kolektoru AB (v z. části rajonu nelze 

strop A vzhledem k shodnému vývoji korycanského a bělohorského souvrství vymezit, viz obr. 4-3 a 

text výše). Svrchní křída v rajonu se vyznačuje především intenzívním porušením nespojitými 

strukturami, zlomy. Z hlediska projevů zlomové tektoniky lze v rajonu vyčlenit tři úseky. Severní 

úsek, v sousedství rajonu 4630 (na V od Libouchce, tvoří děčínské zlomové pásmo. Toto pásmo, 

generelně směru Z-V, vytváří série směrných zlomů, dislokovaných zlomy příčnými i kosými. I když 

některé drobné kry v zlomovém pásmu mají charakter hrástí, platí, že v generelu dochází 

k poklesávání j. ker a zlomové pásmo má charakter syntetického poklesu. Výšky vertikálního pohybu 

u směrných zlomů se pohybují v rozmezí desítek m až do 240 m (viz geologický profil na obr. 4-12).  

Zlomové pásmo má max. šířku 2,2 km. V dalším úseku, na Z od Libouchce, kde děčínské zlomové 

pásmo končí, se zlomová stavba zjednodušuje. Hlavním zlomem v tomto  úseku je krušnohorský 

zlom, již typického směru SV-JZ, který tvoří hranici rajonu a u nějž hodnota relativního poklesu j. kry, 

u rozhraní krystalinika a křídy, dosahuje hodnot kolem 500 m i více. Krušnohorský zlom je na JZ od 

Libouchce doprovázen paralelním zlomem. Paralelní zlom, s poklesem  j. kry o 200 m byl vymapován 

a vrty ověřen jz. od Libouchce (Valečka a kolo. 1990).  
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Obrázek 4-11. Výškový průběh stropu kolektoru B (AB) 

 v rajonu 4612. Přerušovaná červená čára – osa benešovské synklinály.  
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Zlom pokračuje  k příčnému ryjickému zlomu (zlom na obr. 4-11 probíhající z. od Lužeckého potoka a 

protínající příčně  celý rajon) a od něj dále k ZJZ přes Chlumec ke Krupce. Ryjický zlom, významná 

struktura s poklesem z. kry 125 až 150 m byl vymapován již Čechem at al. (1991) a opětovně potvrzen 

i Valečkou (2009). Zlom směru SZ-JV navazuje na obdobně orientované zlomy v sousedním rajonu 

4620. Tento lom dislokuje i krušnohorský zlom a na V ohraničuje dílčí kru u Telnice, která ke 

krušnohorskému zlomu přiléhá. V této kře, ve vysoké tektonické poloze vychází pískovcový sled 

korycanského až bělohorského souvrství (obr. 4-5). Dnešní, erozí snížený povrch bělohorského 

souvrství (kolektoru AB) je v této kře v úrovni + 540 m, což je nejvyšší hodnota v celém rajonu. V 

dalším úseku na Z od ryjického zlomu je situace komplikovanější, rajon je zde porušen řadou zlomů, 

které se orientací shodují se zlomem krušnohorským, nebo jsou k němu příčné. Jako zcela podřízený - 

snad vyjma trmického zlomu u Trmic se projevuje směr V-Z, který dle Rajchla a kol. (2009) zde má 

být dominantní. Konstrukce zlomové tektoniky je zde obtížná pro nedostatek hlubších vrtů. Přesto 

rebilanční hydrogeologický vrt 4612_1 C Všebořice koncepci znázorněnou na obr. 4-11 potvrdil. 

Strop kolektoru AB, při celkové hloubce vrtu 357,50 m byl zjištěn v úrovni  -115,49 m, a to v místě 

kde předpokládaná úroveň byla mezi -125 a -110 m. V nejhlubší kře na Z od ryjického zlomu, u 

nádrže Milada, se strop kolektoru AB nachází v úrovni kolem -225 m (viz geologický profil v obr. 4-

13, okolí vrtu GÚ-24). Tuto kru, asi charakteru oboustranného, jednoduchého příkopu lze dobře 

interpretovat i podle izolinií povrchu krystalinika na obr. 4-2. Významnou strukturou, která tvoří j. 

ohraničení rajonu je bílinský zlom, se záklesem s. kry nejméně o 150 m (viz profil v obrázku 4-13). 

Tento zlom, má v rajonu generelní směr Z-V a je dislokován řadou zlomů příčných.  Název bílinský 

ponecháváme vzhledem k jeho významu v podložním krystaliniku, kdy tento název použili např. 

Mlčoch, Konopásek (2010), pro zlom ohraničující pod křídou bílinskou kru krystalinika. Cajz, 

Valečka (2010) tento zlom, promítnutý v průběhu saxonské tektogeneze do platformního pokryvu 

označují jako zlom Kletečné, neboť dovodili, že původní název bílinský zlom byl staršími autory (Č. 

Zahálka, J. E. Hibsch) použit pro jiné tektonické struktury. 

Průběh izolinií výškové pozice stropu kolektoru B (AB) ve střední a sv. části rajonu svědčí pro jeho 

plynulý úklon k JJV pod úhlem ca 2- 2,5°. Tento stabilní spád je sledovatelný od v. okraje rajonu u 

Děčína, přes ryjický zlom až ke zlomu směru SZ-JV mezi Chlumcem a Ústím n. Labem. Plynulý spád, 

mezi ryjickým zlomem a v. okrajem rajonu, bez zlomového porušení dokumentuje i geologický řez 

v obr. 4-13. Tuto stavbu interpretujeme jako doklad existence významné synklinální struktury v oblasti 

3, která byla definována jako benešovská synklinála již Herčíkem et al. (1999). V rajonu je 

identifikovatelné její strmější, sz. křídlo. Osa synklinály, orientovaná do směru Z-V  je zřetelná na 

V od Ústí n. Labem kde probíhá poblíž rozhraní rajonů 4612 a 4620 (4730), podél toku Labe až 

k Roztokám, odkud pokračuje v rajonu 4620 dále k V až VSV (obr. 4-11).  Komplikovanější situace je 

na Z od Ústí n. Labem. Herčík et al. (1999) celý  tento prostor, až k z. hranici rajonu interpretovali 

jako plochý,  symetrický brachysynklinální uzávěr  benešovské struktury.  Jak vyplynulo z nové 

analýzy, má území na Z od Ústí n. Labem složitou stavbu, je intenzivně rozbité zlomy, ohraničující 

kry, u nichž není  stejný  smysl pohybu, ale střídají se hrástě s příkopy. Řešení není snadné pro 

nedostatek vrtných dat a zakrytí křídy terciérní výplní severočeské pánve. Cajz, Valečka (2010) ve své 

tektonické analýze existenci brachysynklinálního uzávěru z. od Ústí nad Labem zpochybnili. Přesto je 

třeba  uzávěr synklinály z. od Ústí předpokládat  s tím, že mohl být výrazně strmější a  jeho formování 

bylo doprovázeno segmentací  radiálními strukturami. Intenzívní deformace rajonu způsobuje velký 

výškový rozdíl křídové báze (obr. 4-2) a to z hodnot 350 m v děčínském zlomovém poli – a asi 470 m 

v kře u Telnice – na úroveň  -400 m u osy benešovské synklinály. U mnoha zlomů  ve střední a 

západní části rajonu jsou kolektorská tělesa posunuta až oddělena což platí hlavně pro kolektor AB, 

mocný většinou jen několik desítek metrů. 
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Obrázek 4-12 Geologický řez S-J 
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Obrázek 4-13 Geologický řez SSZ-JJV 
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4.2. HYDROLOGIE (SRÁŽKO-ODTOKOVÝ VZTAH) 

 

Pro stanovení srážko-odtokových vztahů HGR 4612 byla použita data poskytnutá ČHMÚ. Základní 

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

srážkoměrné stanice, jejich pozice je uvedena na obrázku 4-15. 

 

Tabulka 4-1 Základní údaje o srážkoměrných stanicích  

Číslo Lokalita Doba měření  

(hodnocení) 

Max. mm  

(datum) 

Min. mm  

(datum) 

Průměr 

mm 

Poznámka 

U1ULMA01 

 

Ústí nad Labem -

Mánesovy sady 

1.1.1971-31.12.2010 75,2 (7.8.2010)  1,48 DENNÍ ÚHRNY 

U1ULMA01 

 

Ústí nad Labem -

Mánesovy sady 

1.1.1971-31.12.2010 974,8 (2010) 296,0 

(1976) 

539,4 ROČNÍ ÚHRNY 

U1TEPLO1 Teplice 1.1.1971-31.12.2010 73,9 (12.8.2010)  1,48 DENNÍ ÚHRNY 

U1TEPLO1 Teplice 1.1.1971-31.12.2010 814,8 (2010) 330,7 (1972) 530,25 ROČNÍ ÚHRNY 

U1ULKO01 Ústí nad Labem - 

Kočkov 

1.1.1975-31.12.2010 67,4 (22.7.2010)  1,66 DENNÍ ÚHRNY 

U1ULKO01 Ústí nad Labem - 

Kočkov 

1.1.1975-31.12.2010 978,8 (2010) 377,5 (2003) 574,24 ROČNÍ ÚHRNY 

U1TELN01 Telnice - Liboňov 1.1.1971-31.12.2010 153,6 (12.8.2002)  2,13 DENNÍ ÚHRNY 

U1TELN01 Telnice -Liboňov 1.1.1971-31.12.2010 1118,3 (1981) 501,5 (2003) 760,86 ROČNÍ ÚHRNY 

U1JILO01 Jílové 1.1.1971-31.12.2010 102,8 (12.8.2002)  1,88 DENNÍ ÚHRNY 

U1JILO01 Jílové 1.1.1971-31.12.2010 1066,4 (2010) 381,2 (2003) 687,05 ROČNÍ ÚHRNY 
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Obrázek 4-14 Průměrné roční srážkové úhrny v HGR 4612 
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  Obrázek 4-15 Pozice srážkoměrných stanic 

 

PROMĚNLIVOST SRÁŽEK NA PLOŠE RAJONU 4612 

 

 

Obrázek 4-16 Výškopis [m n. m.]. Obrázek 4-17 Průměrné roční srážkové úhrny (1981-2010) [mm/rok]. 

 

V tabulkách 4-2 a 4-3 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 4612 roste - byl indikován 

statisticky významný trend s gradientem 0.03 °C za rok s počátkem v roce 1963; zatímco u srážek 

z hlediska statistického hodnocení nebyl mezi obdobími 1981-2010 a 2001-2010 zjištěn významný 

trend. 
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Tabulka 4-2 Vývoj srážkových úhrnů 

období 
1961-1980 1981-2010 2001-2010 

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

.HGR 4612 600.02 633.56 1.06 673.73 1.06 

povodí Klíšský p. (Ústí n/L) 646.00 674.50 1.04 709.98 1.05 

 

Tabulka 4-3 Vývoj teploty vzduchu 

období 
1961-1980 1981-2010 2001-2010 

[°C] [°C] dif.[°C] [°C] dif.[°C] 

.HGR 7.96 8.78 0.82 9.03 0.25 

povodí Klíšský p. (Ústí n/L) 7.40 8.19 0.79 8.43 0.24 

 

Hydrologicky náleží rajon do povodí Labe, dolní Ohře. Hlavní erozní bázi tvoří Labe a Bílina a jejich 

přítoky - Jílovský potok, Klíšský potok, Bílý potok, Moravanka, Stadický potok, Bořislavský potok, 

Ždírnický potok. Přehled říční sítě rajonu je uveden na obrázku 4-15, 4-18. 

Průtoky na tocích jsou měřeny na průtokoměrných stanicích ČHMÚ, VÚV TGM, v.v.i a dalších 

účelových sítích. ČHMÚ měří průtoky na stanicích 2210 Labe, 2260 Bílina, 2267 Klišský  potok a 

2290 Jílovský potok. Pouze ze stanice 2267 Ústí nad Labem – Klišský potok jsou data k dispozici. 

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

průtokoměrných stanic je uvedena na obrázku 4-18. 

 

Tabulka 4-4 Základní údaje o průtokoměrných stanicích  

Číslo Vodní tok Lokalita Plocha 

(km2)  

Max.  

(datum) 

Min.  

(datum) 

Průměr  

(m3 s-1)  

Specifický odtok 

(m3 s-1 km2) 

2267 Klišský potok Ústí nad Labem 35,14 17,2 

7.8.2010 

0,014 

2.-7.9.2003 

0,236 0,00098 

 

Obrázek 4-18 Říční síť a pozice průtokoměrných stanic 
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VÝBĚR HYDROLOGICKÝCH DAT PRO VÝPOČET PŘÍRODNÍCH ZDROJŮ 

KLASICKÝMI METODAMI 

V rámci rajonu byla zkoumaná korelace dlouhodobých časových záznamů kolísání podzemních vod 

versus separovaný základní odtok.  

 

Tabulka 4-5 Reprezentativní objekty pro korelace dlouhodobých časových záznamů kolísání podzemních 

vod  

versus separovaný základní odtok 

Číslo 

HGR 
Název HGR profily pro BILAN 

Vybrané podklady 

povrchový profil reprezentuje kolektor vrty pro korelaci 

4612 

Křída Dolního 

Labe po Děčín - 

levý břeh, severní 

část 

2267 Ústí nad 

Labem - Klíšský 

potok 

2267 Ústí nad Labem - 

Klíšský potok 

2290 Děčín – Jílovský 

potok 

Povrchové vrstvy  

 

BC 

není 

 

Libouchec VP8466 

 

 

HYDROLOGICKÁ MĚŘENÍ VYBRANÝCH PROFILŮ NA POVRCHOVÝCH TOCÍCH 

(PPP) 

Nejvýznamnější tok rajonu je řeka Labe na východní hranici. Pro kvantifikaci komunikace mezi 

Labem a hydrogeologickými kolektory metoda PPP není vhodná, kvůli velkému průtoku v recipientu 

ve srovnání s předpokládanou dotaci podzemní vodou. V hodnoceném HGR nebyla identifikována jiná 

místa významné interakce povrchových toku s bilancovanými hydrogeologickými kolektory, proto 

metoda PPP zde nebyla použitá. 

 

MĚŘENÍ HLADIN PODZEMNÍCH VOD VE VRTECH PROJEKTU  

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

kolísání hladiny podzemní vody a její teploty v kolektoru AB (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 obr. 4-19. Naměřená data jsou uložena v 

ČGS. 

 

 

Obrázek 4-19 Graf režimního měření hladiny podzemní vody ve vrtu 4612_1C 
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4.3. HYDROGEOLOGIE  

VYMEZENÍ KOLEKTORŮ A IZOLÁTORŮ 

Vymezení rajonu bylo zpracováno jako součást „Hydrogeologické syntézy české křídové pánve“ 

autorů Herčík, Hermann, Nakládal (1987). Jedná se o komplikovanou hydrogeologickou strukturu s 

odlišným vývojem kolektoru BC na severu a na jihu. V Děčíně je využíván pouze kolektor BC, 

naopak na jihu je exploatován kolektor A (resp. AB) a nadložní kolektory BC zde absentují. Hranice 

mezi faciemi tzv. jizerského a labského vývoje křídy je bez jasné kontury, je problematicky 

vymezitelná a lze ji považovat do určité míry za smluvní. Hydrogeologické dokumentační body na 

předpokládaných hranicích nepotvrzují její liniový průběh.  

Rajon 4612 je koncipován jako dvoukolektorový systém (kolektory D a AB), z části jako jako 

jednokolektorový systém se spojeným kolektorem AB (perucké a korycanské souvrství cenomanského 

stáří a bělohorské souvrství stáří sp. turon). Spojený kolektor je vertikálně rozčleněn méně 

významnými izolátory. Struktura kolektoru je proto někde rozdělená na kvazikolektory A a B, které 

však mezi sebou komunikují. V severovýchodní části rajonu v oblasti podél Labe mezi Děčínem a 

Dobkovicemi existují oddělené kolektory A a BC, které komunikují se spojeným kolektorem AB 

v západní části rajonu. Artéský strop kolektoru A v severovýchodní části rajonu tvoří jílovito 

organické polohy bělohorského souvrství. V nadloží tohoto izolátoru sedimentovaly tzv. fukoidové 

prachovce a jemnozrnné pískovce, které s nadložními pískovci tvoří jeden spojený kolektor BC. 

Svrchní bilancovaný kolektor D se vyskytuje jen na části území, souvisle ze zachován především 

v centrální části rajonu. 

V zájmovém území se nachází několik hydrogeologických jednotek: 

1) Krystalinikum tvoří podložní izolátor, na výchozech reprezentuje puklinový kolektor v zóně 

připovrchového rozvolnění hornin s podílem průlinové propustnosti.  

2) Sedimenty české křídové pánve, jež tvoří průlinovo-puklinově propustné kolektory pískovců a 

nepropustné či polopropustné izolátory jílovitých hornin. 

3) Křídovými sedimenty pronikají a v nadloží křídy vystupují tercierní vulkanity puklinově 

propustné s proměnlivou hydrogeologickou funkcí. Pyroklastika mají propustnost průlinovo-

puklinovou až průlinovou. Představují nevýznamný kolektor. 

4) Tercierní sedimenty (jíly, písčité jíly, jílovité písky, vypálené jíly a uhelná sloj) s funkcí 

izolátorů, průlinových a puklinových kolektorů. 

5) kvartérní pokryvné útvary průlinově propustné, představují jednak poměrně mocné sutě 

neovulkanitů a pískovců, jež tvoří součást kolektoru zóny připovrchového rozpukání 

podložních hornin a jednak sedimenty údolních niv Labe a Bíliny představující významný 

průlinový kolektor, údolní nivy ostatních toku nejsou hydrogeologicky příliš významné. 

Izolační pokryv tvoří spraše a sprašové hliny. 

6) Navážky, výsypky a skládky představují převážně izolátor 

 

Krystalinikum 

Nepatrnou část sz. okraje zájmového území HGR 4612 a podloží křídy budují ruly. Podzemní voda v 

krystaliniku je v připovrchové zóně rozvolnění a v sutích na svazích jímána četnými pramenními 

jímkami se zářezy (např. Švermovy a Fučíkovy prameny pro Ústí, Knínické prameny pro Libouchec).  
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Křída 

V zájmovém území se vyskytuje zakleslá středohorská kra na jih od krušnohorského (děčínského) 

zlomového pásma. V téměř celém zájmovém území se vyskytuje Bazální křídový kolektor AB 

(kolektor A až ABC), mezilehlý, případně nadložní izolátor jílovců jizerského až březenského 

souvrství, sv. od Ústí n.L., kde jizerské souvrství je součástí kolektoru C, resp. BC a kolektor D 

pískovců merboltického souvrství.  

Izolátor B/A tvoří prachovce a jílovce a prachovito-jílovité pískovce spodní části bělohorského 

souvrství. Na JZ od Libouchce podél Krušných hor přechází do pískovců (vytváří kolektor AB. 

Izolátor B/A na J od děčínského zlomového pásma a z. od linie Děčín - Úštěk má nevýraznou funkci - 

charakter puklinově propustného poloizolátoru (je též tektonicky porušen).   

Pro infiltraci a oběh podzemní vody jsou nejlepší podmínky v kvartérních fluviálních a deluviálních 

uloženinách a ve výchozech křídových pískovců. Ve slínité facii křídových hornin a v neovulkanitech 

dochází k živějšímu oběhu v připovrchové zóně rozpukání a rozvolnění hornin.  

Regionální drenáží je Labe, místními drenážemi jeho přítoky do, kterých proudí voda z 

připovrchových kolektorů, jejichž režim je závislý na srážkové činnosti, případně na povrchovém 

toku. 

Průzkumné práce jsou soustředěny především v okolí Děčína a Ústí nad Labem, kde vrty hloubila již 

firma Thielle na přelomu 19. a 20. století. Intenzivní vrtné práce v obou zmíněných oblastech 

pokračovaly v průběhu celého dvacátého století, nicméně v naprosté většině případů se jedná o 

neúplné vrty, jejichž hladina má výrazně napjatý charakter s aktivní výtlačnou výškou nad terénem. 

Tato skutečnost bohužel často nebyla při konstrukci respektována a docházelo a ještě dochází k 

nekontrolovatelným a nezvladatelným přelivům podzemní vody mezikružím výstroje a horninového 

stvolu. Tato skutečnost ovlivňuje bilanci a využitelné množství podzemních vod.  

Připovrchové zvodně jsou zdroji místních vodovodů (prameny zachycené pramenními jímkami, 

studny, mělké vrty). 

 

Tabulka 4-6 Hydrogeologická funkce litostratigrafických celků v okolí Ústí nad Labem  

geologie hydrogeologická funkce velikost transmisivity 

 Výsypky, navážky izolátor nepatrná 

Kvartér svahové sedimenty  

a náplavy potoků 

nevýznamný kolektor velmi nízká až střední 

 údolní niva Labe a Bíliny významný kolektor 

 

střední až vysoká 

Terciér sedimenty včetně uhelné 

sloje 

Střídání průlinových a puklinových kolektorů 

(uhelná sloj) a izolátorů 

nízká až velmi vysoká 

 vulkanity, tufy izolátory až nevýznamné kolektory nízká 

 Km kolektor D  nízká až střední 

K Kbz    

Ř  izolátor D/AB  nízká 

Í Kt    

D Kj    

A Kb    

   izolátor B/A  

 Kpk kolektor AB  nízká až vysoká 

krystalinikum podložní izolátor  

velikost transmisivity - ve smyslu Krásného (1986); Km - merboltické souvrství; Kbz - březenské s.; Kt - teplické s.; Kj - 

jizerské s.; Kb - bělohorské s.; Kpk - perucko-korycanské s. 
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Tabulka 4-7 Hydrogeologická funkce litostratigrafických celků severovýchodně od Ústí nad Labem 

Geologie hydrogeologická funkce velikost transmisivity 

Kvartér svahové sedimenty a 

náplavy potoků 

nevýznamný kolektor velmi nízká až střední 

Terciér vulkanity, tufy izolátor až nevýznamný kolektor nízká  

 Km kolektor D  nízká až střední 

K Kbz    

Ř  izolátor D/BC  nízká až střední 

Í Kt    

D Kj kolektory Ca, Cb kolektor BC  

A Kb kolektor B  střední až vysoká 

  izolátor BC/A   

 Kpk kolektor A  

Krystalinikum podložní izolátor, puklinový kolektor na výchozech  nízká 

velikost transmisivity - ve smyslu Krásného (1986); Km - merboltické souvrství; Kbz - březenské s.; Kt - teplické s.; Kj - 

jizerské s.; Kb - bělohorské s.; Kpk - perucko-korycanské s. 

 

KOLEKTOR A, AB 

Hranice rajonu je na západě a jihozápadě limitována tokem Labe jako hlavní erozivní bází, na západě 

až jihozápadě vyklíněním svrchnokřídových sedimentů mezi Žalany Teplicemi, Krupkou a Tisou. 

Severní hranice je omezena děčínským zlomovým polem, východní hranici představuje tok Labe jako 

hlavní erozivní báze, jižní hranici soustava litoměřického, libochovického a bílinského zlomu. Západní 

hranice je dána vyklíněním svrchnokřídových sedimentů. Marinní sedimenty kolektoru A 

transgredovaly na krystalinické podloží, které bylo následnými postsedimentárními tektonickými 

pochody většinou sz.– jv.  směru rozlámané na řadu  více méně izolovaných ker s výškou skoku 50 až 

300 m.  Smluvní hranicí mezi faciálním vývojem je možno pokládat průběh velkobřezenského zlomu. 

Úroveň krystalického dna svrchnokřídových sedimentů je značně odlišná. V severozápadní části 

dosahuje 20 m nad úrovní moře a v Ústí nad Labem - Neštěmicích až 400 m pod úrovní moře. Tyto 

rozdíly jsou způsobeny intensivní tektonickou činností související s genezí podkrušnohorského zlomu. 

V celém rajonu je kolektor A, resp. AB vyvinut jednotně sedimentací na původní mořské dno. 

Artéským stropem cenomanského sedimentačního cyklu v hydrogeologickém pojetí je pelitický vývoj 

bělohorského, resp. jizerského souvrství. Toto souvrství lze v jednotlivých hydrogeologicky 

samostatných krách pokládat za nadložní izolátor kolektoru A.  

Mocnosti kolektoru A (AB) mají typický průběh pro okrajové části svrchnokřídových sedimentů, 

vykliňují od mocností blízkých k nule k běžným mocnostem kolektoru A, to je 50 až 80 m. Ověřená 

mocnost kolektoru AB v okolí zájmového území je až 91 m, klesá směrem od Ústí k JZ. Hladina 

podzemní vody v rajonu je ovlivňována masivním odvodněním z nevhodně vystrojených vrtů v 

prostoru Ústí nad Labem a Děčína. Zde dochází k poklesu proti neovlivněné hladině podzemní vody 

až o 90 m.  

Kolektor A, resp. AB se odvodňuje převážně prostřednictvím jímacích vrtů v Děčíně (132 l/s) a v Ústí 

n.L. (v minulosti 78 l/s), přirozené odvodnění puklinami do Labe se předpokládá jen v malém rozsahu, 

podobně odvodnění do Jílovského potoka (Herčík et  al. 1987). Přirozené odvodnění do Labe nebylo 

kvantifikováno. 

Z paleorekonstrukce směru hydroizopiez kolektoru A vychází (Nakládal, V. Nakládal, P. 2005), že ke 

globálnímu odvodnění docházelo severním směrem do řeky Kamenice mezi obcemi Janská a Srbská 

Kamenice (mimo HGR 4612). O tom dodnes svědčí přírony 17 l/s podzemní vody o teplotě 13 °C do 

řeky Kamenice při teplotě říční vody nad místem měření 1,6 °C. Dalším dokladem je přítomnost 
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teplomilných rostlin a obdobná měření v Labi v Děčíně. Zde však s ohledem na průtok Labe 300 m
3
/s 

nelze měření pokládat za objektivní.  

K dotaci do struktury kolektoru dochází v hlavní infiltrační zóně podél lužické poruchy, odkud voda 

proudí soustavou tektonických prvků až do rajonu 4612. K nevýrazné dotaci dochází rovněž z 

krystalinika Krušných hor a teplického porfyru.  Rozptyl koeficientů průtočnosti je značný, pohybuje 

se od 1 do 820 m
2
/den. Využitelnost podzemní vody lze definovat pouze v jižním prostoru Ústí nad 

Labem, kde je modelově a několika měřeními doložena využitelná vydatnost kolektoru AB 50 l/s 

(Datel 2008, Herčík et al. 1987). Při absenci dokumentačních bodů v oblasti Děčína lze využitelnou 

vydatnost kolektoru doložit pouze odborným odhadem na 100 l/s, společně s kolektorem BC na 300 

l/s. 

 

KOLEKTOR BC 

V nadloží kolektoru A v severovýchodní části rajonu je vyvinut kolektor BC obdobných strukturních 

charakteristik, jako v prostředí jizerské facie severočeské křídy. Jedná se o marinní sedimenty 

psamitického a psefitického cyklu s lokálními mezipolohami s podílem pelitické frakce, která 

v některých případech může místně fungovat jako kvaziizolátor. Artéským stropem kolektoru BC jsou 

pelitické sedimenty teplického souvrství statigraficky řazené k svrchnímu turonu. Báze kolektoru se 

pohybuje od 100 do 270 m pod úrovní moře v závislosti na tektonické dispozici. Mocnost kolektoru se 

pohybuje do 330 m.  

Kolektor se napájí tranzitním prouděním podzemní vody skrz rajony 4640 a 4650 od infiltračních 

ploch ze Strážského bloku a z části Tlusteckého bloku a z ploch, kde není vyvinut žádný izolátor 

kolektoru BC a celý svrchnokřídový profil je tvořen pouze psamitickou a psefitickou složkou. Další 

dotaci je možno přisoudit přetokům z krušnohorského krystalinika mezi Telnicí a Tisou.  

Proud podzemní vody směřuje k místu odvodnění v Děčíně, kde hladina podzemní vody dosahuje 

úrovně cca 170 m. n. m. Odvodnění podzemní vody z kolektoru BC do Labe nelze kvantifikovat, kvůli 

vysokým průtokům v řece. Hladina podzemní vody se podle velikosti sezónních odběrů rychle mění. 

Obecně lze konstatovat, že v souvislosti s likvidací tzv. nekontrolovatelných přelivů, hladina 

podzemní vody v této oblasti postupně stoupá. 

Průtočnost kolektoru se pohybuje v rozmezí 20 až 250 m
2
/den. Teplota podzemní vody kolektoru se 

pohybuje až okolo 30 °C v závislosti na hloubce transitní komunikace.  

Rozsah kolektorů (hranice rajonů), jejich báze a (mocnost / strop) a tektonické linie je uveden na 

strukturní mapě kolektorů.  

 

Na většině území HGR 4612 jizerské, příp. část bělohorského až březenské souvrství vystupuje v roli 

regionálního izolátoru (jílovce, slínovce, jílovité vápence), který tvoří artéský strop bazálnímu 

křídovému kolektoru. V připovrchové zóně rozvolnění hornin funguje jako puklinový kolektor. 

Transmisivity jsou obvykle nízké s indexy Y převážně v rozmezí 3,6 až 5,5. Neobvykle vysoké 

vydatnosti až 2,5 l/s v regionálním izolátoru Kt-Kbz byly zastiženy vrty V-1 Velké Chvojno a LC-1, 

oproti tomu byl nedaleký vrt V-2 naopak prakticky bez vody. 
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KOLEKTOR D  

Kolektor D tvoří merboltické souvrství (a písčitá facie březenského souvrství), je téměř souvisle 

zachován v centrální části rajonu. Má transmisivitu nízkou až střední, v řádu 10
-5

 - 10
-4

 m
2
/s (medián 

indexu transmisivity Y=5,5 pro oháreckou oblast coniacko-santonského kolektoru - Hazdrová et al 

1980). Voda infiltruje na výchozech kolektoru. Odvodňuje se prameny a skrytým příronem do 

místních toků. Hladina podzemní vody je převážně volná.  

 

Tabulka 4-8 Hydraulické parametry severním okolí zájmového území 
(upraveno dle Burdy 1998) 

 Y min Y max Y Ø n Z min Z max Z Ø n označení transmisivity 

Jílové Kj (kolektor ABC) 4,14 6,05 5,45 4 3,4 4,2 3,8 3 střední 

Libouchec kolektor AB   4,7 1   2,8 1 nízká 

Děčín  kolektor BC (ABC) 6,02 6,9 6,49 6 3,8 4,6 4,16 5 vysoká 

kolektor D 3,31 5,63 4,59 11 3,0 4,6 3,84 8 nízká 

Kbz+vulkanity 3,94 5,63 4,78 2     nízká 

 

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 až 3 l/s/km
2
 (Krásný et al. 1982). 

 

INTERPRETACE HLADIN PODZEMNÍ VODY 

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 et al. 1987). Jejich průběh oficiálně 

odpovídá stavu před dvaceti pěti lety, nicméně byl sestavován z časově velmi heterogenního souboru 

dat. Tuto skutečnost dokládá grafické zobrazení rozdílů ustálených hladin podzemní vody ve vrtech 

v Geodatabázi oproti prezentovaným hydroizohypsám. Každý vrt s údajem o hladině je zařazen do 

kategorie dokumentující rozdíl jeho hladiny oproti údaji v mapě a současně ukazuje 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 z roku 1987 (Herčík a kol. 1987). 
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Obrázek 4-20 Schematická mapa hydroizohyps kolektoru A_AB  

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

 

Obrázek 4-21 Schematická mapa hydroizohyps kolektoru B_BC  

(v m n. m. upraveno podle Herčíka a kol. 1987) s vyznačením rozdílu hladin ve vrtech 
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Obrázek 4-22 Schematická mapa hydroizohyps kolektoru D  

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

 

Linie schematických hydrogeologických řezů, analýza hydraulických parametrů, analýza časových řad 

kolísání hladiny podzemních vod jsou uvedeny v kap. 5 Koncepční hydrogeologický model. 

 

 

NADLOŽNÍ JEDNOTKY 

Neogen 

Neogenní sedimenty (jíly, jílovce, vypálené jíly, písky, pískovce, uhlí) představují střídání 

průlinových a puklinových kolektorů a izolátorů.  

Vulkanogenní a podložní souvrství vlivem jílovitého charakteru představují hydrogeologický izolátor. 

Výjimku tvoří tělesa vulkanitů s puklinovou propustností a písky krušnohorské facie podložního 

souvrství. Dle regionálních hodnot mají jíly i písky transmisivitu nízkou.  

Slojové souvrství má dva významné kolektory: písky a uhelnou sloj. Písčitý vývoj představuje velmi 

komplikovaný systém dílčích kolektorů, poloizolátorů a izolátorů s různým stupněm hydraulické 

spojitosti.  

Nejrozsáhlejší terciérní kolektor je uhelná sloj, kde má zásadní význam pro hodnocení transmisvity 

její rozfárání a přerubání. Hlubinně přerubaná uhelná sloj má charakter propustnosti puklinově 

krasový s nízkou až velmi vysokou transmisivitou. Pohyb podzemní vody se zde řídí podstatnou 
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měrou zákonitostí pohybu kapalin v potrubí nebo v otevřených korytech. V panenské sloji (puklinově 

propustná) je propustnost výrazně nižší, nejpropustnější jsou výchozové partie. 

Nadloží slojového souvrství má převažující pelitickou sedimentaci s charakterem izolátoru, s 

výjimkou částí při úpatí Krušných hor.  

 

Nadložní jíly a jílovce tvoří výrazný izolátor, mají propustnost pod 10
-8 

m/s. Závaly způsobovaly 

narušení jílů až k povrchu v místech jejich malé mocnosti a umožnily tak zvýšenou dotaci mělkých 

podzemních vod a i vtok vod povrchových do vyrubaných prostor v uhelné sloji mezi Dubím a 

Krupkou. 

Terciérní písky - jejich uložení v ukloněné části pánve přiléhající na svahy Krušných hor (výchozy), 

vykliňující do pánve má charakter jednostranné artéské struktury. Vzájemné propojení dílčích poloh, s 

uhelnou slojí i s podložním krystalinikem je pravděpodobné. 

Uhelná sloj 

Původně neporušená uhelná sloj měla slabou propustnost, která se do hloubky snižovala. Navíc zlomy 

probíhající podélně a šikmo přes sloj, nedovolovaly intenzivní oběh slojových vod. Tento kolektor měl 

statický režim a vytvářel artéskou nádrž. K oběhu podzemních vod ve sloji docházelo pouze v 

mělkých okrajových částech, zejména ve východní části SHP a v mělkých separátních pánvičkách. 

Lokálně byla propustnost uhelné sloje zvýšena v poruchových pásmech většiny zlomů. V současné 

době se hlubinnou těžbou neporušená uhelná sloj vyskytuje pouze v ochranných pilířích. 

Režim slojových vod byl výrazně ovlivněn hlubinnou a povrchovou těžbou. Došlo k podstatnému 

zvýšení propustnosti a zrychlení oběhu slojové vody, současně byly v ojedinělých případech 

načepovány nadslojové a podslojové zvodněné kolektory. V průběhu důlní činnosti zanikla přirozená 

odvodňovací centra uhelné sloje (níže položené výchozy) a byla nahrazena umělými. 

Převážná část uhelné sloje zájmového území byla těžena a rozfárána hlubinně. V důsledku toho se 

propustnost a transmisivita sloje enormně zvýšila až o několik řádů na hodnoty indexu Y 6 - 8. Vy-

datnosti čerpacích zkoušek ze stařin a důlních chodeb obvykle dosahují desítek l/s. V nerozfárané sloji 

je transmisivita v průměru nízká (index Y 3 - 5, průměrně 4,9; koeficient filtrace kf 10
-7

- 10
-5 

m/s
 
Berka 

et al. 1992). 

Hlavní infiltrační oblastí uhelné sloje je její podkrušnohorský výchoz. Výchozové partie nejsou 

rozsáhlé a někde téměř chybějí. K napájení však dochází též prostřednictvím nadložních a podložních 

písků, někdy i krystalinika. Velmi příznivé infiltrační podmínky na úpatí Krušných hor jsou dány 

relativně trvalou dotací z krušnohorských údolí a z kvartérních štěrků. Od infiltračních ploch směřuje 

voda po spádu sloje k hlavním odvodňovacím centrům.  

Východně od slojového hřbetu na dole Jaroslav až k východnímu okraji SHP hlubinná těžba uhlí 

zasáhla kromě pilířů prakticky celé území s výskytem uhelné sloje. Vytvořila se rozsáhlá cca 10 km 

dlouhá a 4 až 5 km široká spojitá nádrž (viz obr. 4-23), ze které bylo nutno čerpat stařinové (důlní) 

vody. Množství čerpaných vod se zvyšovalo úměrně se zvyšováním dotace vod do sloje narušené 

hlubinnou činností. 
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 V 60. letech byla stařinová voda čerpána na dolech Kateřina, Milada, Prokop Holý a Franz Josef. 

Hlubinná těžba skončila v roce 1983. Pro ochranu lomu Chabařovice bylo obnoveno čerpání z jámy 

dolu Kateřina v Modlanech a Franz Josef v Trmicích. 

 V okrajových částech a separátních pánvičkách těžily lomy Kateřina u Modlan, Petri u Chabařovic, 

5. květen a Barbora III u Trmic, A. Zápotocký, Gustav, Žichlice. Jsou z části vyplněny vnitřními 

výsypkami a využívají se pro skládky odpadů (Kateřina, Petri), skládky popílků teplárny v Trmicích 

(Barbora III a 5. květen) a plaviště popílku z plynárny v Úžíně (A. Zápotocký). V roce 1975 byl 

otevřen lom Chabařovice. 

Hlavní hydrogeologický význam uhelných lomů tkví v tom, že odtěžením výchozových partií uhelné 

sloje a zasypáním vytěženého prostoru nepropustnými výsypkami došlo k výraznému snížení dotace 

mělké podzemní vody do artéské nádrže stařinových vod. 

Nejdůležitějším odvodňovacím místem v. části SHP je jáma Kateřina. Z ní se čerpá cca 30 l/s
 
z úrovně 

80 m n. m. Dotační oblastí je sz. okraj uhelného ložiska mezi Mstišovem a Krupkou (260 až 320 m n. 

m.), oblast obce Chabařovice, zbytková jáma Petri (170 až 195 m n. m.), lom Chabařovice, aluviální 

náplavy a svahové hlíny z j. výchozu sloje mezi Proboštovem a Roudníky. 

Méně slojových vod odtékalo do lomu Chabařovice z prostoru Předlic a Trmic (10 až 15 l/s). Celkové 

množství vod (včetně srážkových) čerpaných z lomu Chabařovice kolísalo kolem 40 l/s. 

Významným místem odvodňování stařin nejvýchodnější části SHP je jáma Franz Josef, r. 1993 se 

čerpalo 22,06 l/s
 
z úrovně 123 m n. m., 40,2 l/s roku 2012. Čerpání výrazně snižovalo přítok do lomu 

Chabařovice. Čerpaná voda pochází z větší části z aluvia Bíliny, z menší části z koryta Zalužanského 

potoka a z plaviště popílku (Barbora III). 

Výrazné změny nastaly s ukončováním těžby na lomu Chabařovice k 31. 12. 1996. Došlo k zasypání 

dna lomu nad strop uhelné sloje nepropustným materiálem a k izolaci zbytkové jámy od okolních 

stařin. Zbytková jáma byla zatopena vodou z okolních vodních toků, vzniklo tzv. jezero Milada. 

Ochranu objektů v Trmicích a Předlicích zajišťuje nyní čerpání z jámy Franz Josef. Úkolem je 

udržovat hladinu stařinových vod pod kótou 142 m (nejhlubší základy budov v Trmicích).  
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 Obrázek 4-23 Rozsah souvislého výskytu podzemních strařinových vod mezi Ústím n. L. a Teplicemi (Hroch et 

al. 1995) 



 

 

Rebilance zásob podzemních vod                                                         ID EIS 10051606-SFŽP 

57 

 

Vulkanogenní a podložní souvrství uhelné sloje  

Kvůli svému jílovitému charakteru představují hydrogeologický izolátor. Výjimku tvoří tělesa 

vulkanitů s puklinovou propustností a písky krušnohorské facie podložního souvrství. Jíly i písky mají 

nízkou transmisivitu. Písčitý vývoj představuje velmi komplikovaný systém dílčích kolektorů, 

poloizolátorů a izolátorů s různým stupněm hydraulické spojitosti.  

Neovulkanity  

Neovulkanity v Českém středohoří (lávové příkrovy, sopouchy, pyroklastika, sedimenty) mají bez 

ohledu na litologii víceméně shodné hydraulické parametry (nízká transmisivita a dosti slabá 

propustnost). Vulkanity (např. v prostoru Střížovického vrchu v Ústí n. L.) mají charakter spíše 

zvodněných kolektorů, odvodňovaných prameny o vydatnosti desetin l/s. Některé lokality poskytují 

nevelké zdroje podzemních vod pro soukromá hospodářství. Sopuchy mají propustnost puklinovou, 

zóna podpovrchového rozpojení puklin dosahuje obvykle 20-30 m. U pyroklastik je propustnost 

průlinovo-puklinová, v zóně podpovrchového navětrání převládá propustnost průlinová. Ze 

sporadických údajů o hydraulických vlastnostech vyplývá jejich značná nestejnorodost, Y jsou mezi 

3,4 až 5,7. V HGR 4612 je dokumentována kromě nízké i anomálně vysoká transmisivita, s vydatností 

vrtů až přes 3 l/s (vrty Ř-1 a H-112 Řehlovice a Hliňany – tufy s balvany a písky). Na bázi pyroklastik 

na styku s podložními slínovci dochází k vývěru pramenů. Mnohé z nich jsou (nebo dříve byly) 

jímány pomocí pramenních jímek se zářezy. Tercierní sedimenty v Českém středohoří - miocenní 

písky, jíly, vypálené jíly a relikty uhlí tvoří nevýznamný kolektor, pliocenní štěrky nevýznamný 

průlinový kolektor. 

 

Kvartér 

Kvartérní náplavy Labe s velmi vysokou až střední transmisivitou (index Y v j. okolí Děčína 5,7 - 

7,85) jsou významným zdrojem průmyslové vody. V ojedinělých výskytech labských teras nejsou 

situovány hydrogeologické vrty, jež by poskytovaly možnost zjištění jejich hydraulických parametrů.  

Kvartérní fluviální štěrky mají význam i v údolní nivě Bíliny, kde je průměrná hodnota transmisivity 

vysoká: Y 5,8 - 6,7  (dle Berky 1992 Y=5,8). Např. v údolí Bíliny vrty HR-1, HR-2 v Řehlovicích 

s vysokou transmisivitou a vydatnostmi přes 6 l/s). Hydraulické parametry ve štěrcích (většinou 

jílovitých) přítoků Bíliny, např. Bystřice, Bořislavského potoka a dalších, jsou až o dva řády menší a 

blíží se transmisivitě okolních hornin (slínovců, pyroklastik). Štěrková část náplavu Bíliny je 

zvodněna v celé několikametrové mocnosti. Mělké zvodně v náplavech potoků mají hydraulickou 

spojitost s vodními toky na jejich povrchu. 

V oblasti pánve je režim mělkých vod značně ovlivněn důlní činností. Část potoků neteče ve svém 

původním korytě. Poklesy po hlubinné těžbě ovlivnily režim mělkých podzemních vod - došlo k 

zatopení poklesových kotlin a vzniku močálů a jezírek. 

Značnou část území Českého středohoří pokrývají různé svahové sedimenty, jejichž hydraulické 

parametry jsou řádově shodné s vlastnostmi sedimentů menších toků; vytvářejí slabě propustné 

průlinové prostředí souvisící s podpovrchově rozpojeným puklinově propustným prostředím starších 

hornin. Sutě (a sesuvy) mají nízkou transmisivitu a jejich vodohospodářský význam spočívá ve 

využívání pramenišť pro místní zásobování pitnou vodou. 

Spraše a sprašové hlíny místy překrývající štěrkopískové terasy výrazně omezují dotaci srážkových 

vod. 
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Lochočická výsypka patří mezi nepropustné, jako velká většina výsypek v SHP. Převažuje v nich 

jílová sypanina, kf je řádově 10
-11

- 10
-6  

m/s. Její podloží je bez významnějšího kolektoru. Jako celek 

jsou výsypky velmi slabě propustné až nepropustné. Jejich propustnost časem s pokračující 

konsolidací klesá. Propustnost svrchních partií je až o pět řádů vyšší než propustnost spodních partií. 

Zvláštní skupinu tvoří různé skládky např. komunálních odpadů v části zbytkové jámy lomu Petri, v 

bývalém lomu Modlany, Osvobození u Teplic, složiště a plaviště popílků teplárny Trmice TETR ve 

zbytkové jámě 5. květen a Barbora III u Trmic, plaviště Rudných dolů u Sobědruh a skládka 

chemických odpadů Spolchemie u Chabařovic. Propustnost skládek je značně různorodá, závislá na 

uloženém materiálu a jeho ulehlosti. Plaviště popílků ve zbytkové jámě lomu Barbora III má vlastní 

čerpací režim využívající vodu z Labe. 

 

TERMOMINERÁLNÍ VODY 

Výskyty termálních vod v české křídové pánvi v oblasti Ústí nad Labem a Děčína byly poprvé 

zaznamenány na přelomu 19. a 20. století. První vrty, které zastihly termy, byly provedeny v 

Bystřanech jihovýchodně od Teplic (1888, 1897), později následovaly vrty ve Vilsnici jižně od Děčína 

(1906), v Děčíně (1911-1912) a v Ústí nad Labem (1911-1932).  

Z porovnání původního přírodního napětí podzemních vod na Ústecku a Děčínsku lze vyvodit, že v 

době před zahájením intenzivního využívání těchto vod existovaly dvě hlavní zóny drenáže: u Bystřan 

u Teplic a na Děčínsku a Kamenicku. Následně vznikla zcela nová, umělá drenážní zóna v prostoru 

Ústí nad Labem.  

Původní piezometrická úroveň zjištěná na prvních artéských vrtech dosahovala v Ústí nad Labem 216 

až  225 m n.m., v Bystřanech 206 m n.m. Teplota dosáhla až 35°C, odtud název „Ústecké termy". V 

Ústí n.L. byly zvodněné pískovce zjištěny v hloubce 311 až 358 m pod terénem. Směrem k Teplicím 

se mocnost artéského stropu zmenšovala, v Bystřanech na 130 až 170 m. Původní režim artéské nádrže 

byl statický. Současná piezometrická úroveň klesá od Teplic (205 m n.m.) k Ústí (155 m n.m.). 

Geneze teplých vod v bazálních křídových pískovcích je analogická genezi ryolitové termy. K jejich 

prohřátí, popř. obohacení Na, HCO3 a F dochází sdílným teplem v krystaliniku pokleslé kry 

podkrušnohorského prolomu. Mají celkovou mineralizaci 0,4 - 2,2 g/l, obsah F přes 6  mg/l
 
a teplotu 

nad 20
o
C. Z oblasti v. od teplického ryolitu jsou rozšířeny až k Labi. Voda do křídových pískovců 

proudí nejspíš též z puklinového systému v podložní rule (Čadek et al. 1968). Termální voda v Ústí 

má teplotu převážně 28 až 30°C. V množství 25 l/s
 
je využívána pro lázeňské (Městské lázně), 

průmyslové a rekreační (koupaliště Klíše, Brná) účely.  

V širším okolí Děčína jsou známy termální vody s teplotou 17-33
o
C, vázané na kolektory A a BC. 

Akumulace těchto vod je podmíněna zvýšenými hodnotami tepelného toku v oblasti křížení zlomů 

oháreckého riftu (hluboké zlomy krušnohorského zlomového pásma) a systému příčných zlomů 

labského lineamentu. Rozšíření termálních vod je ověřeno k Benešovu n.P., Herčík et al. (1987) 

předpokládá rozšíření termálních vod do prostoru České Kamenice. Celková mineralizace Děčínských 

termálních vod je nízká, kolem 0,25-0,28 g/l, chemický typ Ca-HCO3. V minulosti i dnes je známo 

několik mírně teplých pramenních vývěrů v Děčíně (např. lázně Sv. Josefa viz tab. 4-9), od počátku 

20. stol. se Děčínské termy využívají vrty (odběr až ca 160 l/s). 

Přehled vrtů s výskytem teplých vod (nad 25°C lze označit jako termální vody) v HGR 4612 podává 

tabulka 4-9, přehled děčínských terem tabulky 4-10 a 4-11. 
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Tabulka 4-9 Přehled vrtů se zastiženou teplou vodou  

Klíč_GDO X Y 
Z 

m n.m. 

rozsah od - do 

m 

Označení  

vrtu 
kolektor datum 

Teplota vody 
oC 

 -762867 -975156 193 439 511 ULK-1 AB 1999 35 

 -759240 -975929 144 400 515 UL-ZOO AB 2001 31,2 

19667 -761767 -971586 295,4 379 452 TH-29 AB 30.9.1962 32 

17112 -761403 -975927 146,13 347,2 357 ML-1 AB 1.1.1911 31,7 

21695 -762980 -975950 148 367 447 HU-1 AB 4.12.1977 31,5 

646926 -761402 -975927 146,12 335 390 ML-2 AB 5.12.2001 31,3 

16986 -763344 -975917 146,01 314,3 358,7 Stará-ST AB 1.1.1930 30,5 

17098 -763378 -975978 145,9 358,3 428,2 Nová-ST    AB 1.1.1911 29 

54889 -766770 -976652 159,9 388,9 487 GÚ-25  AB 26.9.1960 29 

19666 -763722 -976444 143,72 373,4 440,8 TH-10 AB 1.1.1986 28 

630476 -773884 -973157 245,99 151 230 PB-6A  AB 29.11.1988 28 

53028 -771087 -975489 194,45 342,8 368,6 TH-20 AB 15.8.1962 27,1 

44070 -774292 -977803 189,57 130 146 TH-13  AB 23.3.1962 26,9 

630170 -774881 -974023 240,85 170 230 TN-33  ryolit 9.2.1990 26 

53027 -767871 -973718 176,47 305 353 TH-11 

 

12.12.1960 25 

43077 -773413 -978237 175 0 172,1 V-1 IZ jílovec   24 

692194 -750284 -968347 159,81 311,9 453,8 2H-295 AB 29.8.2007 23,3 

16540 -750931 -971684 203,65 150 370 SK13T  C 13.5.1989 23 

45171 -767785 -978719 271,6 443 470 GÚ-24 AB 14.2.1962 23 

16730 -750913 -971687 202,58 310 464,5 SK-13C  AB 31.8.1984 22,8 

634945 -749790 -968340 140 0 176,2 V-1  C 2.10.1990 20 

692197 -750277 -968340 159,93 112,3 198,9 2H-185 C 31.8.2007 18,6 

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

53029 -773007 -976380 239,97 264,5 274,4 TH-24   rula 24.2.1962 17,6 

692231 -768046 -973692 177,43 50,2 126,8 2H-190  tercier 13.7.2006 17,1 

576266 -775500 -975009 230,38 41,9 57,2 TP-17  tercier 30.11.1965 17 

52316 -765664 -977220 150,34 89,5 106,5 HJ-201  tercier 15.7.1986 16 

53032 -765429 -968678 322,14 144,2 197,5 TH-39  AB 1.1.1986 15 

731295 -766173 -972388 208 

 

350 4612_1C A 2015 20 

 

 

Ústecké a děčínské termální vody představují západní část rozsáhlého a zatím největšího známého 

souvislého výskytu termálních vod v ČR. Teplota těchto podzemních vod na přelivu vrtů nebo při 

jejich čerpání dosahuje hodnot kolem 30° C. Termometrií však byly v hlubokých vrtech zjištěny 

teploty podstatně vyšší, ojediněle se blížící až ke 40° C: např. ve vrtu ve Valkeřicích byla naměřena 

teplota 38,2° C, ve vrtu v Benešově n. Ploučnicí 39,9° C. Nejvyšší geotermické gradienty, zjištěné ve 

vrtech v této oblasti dosahují 5,6- 6,5°C/100 m, tj. dvojnásobek průměrné hodnoty gradientu. 
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Obrázek 4-24 Teplota podzemní vody bazálního kolektoru AB (resp. A) (Datel 2008)  

 

 

Obrázek 4-25 Teplota podzemní vody hlavního kolektoru C (resp. BC) (Datel 2008) 
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ÚSTECKÉ TERMY  

Tento detailnější popis ústeckých terem vycházející převážně z údajů Datla (2008) a Dupalové (2013) 

zahrnuje HGR 4612 i přilehlá území HGR 4620 a 4730.  

K původnímu přírodnímu odvodnění bazálního křídového kolektoru AB docházelo u Bystřan, odtud 

tzv. bystřansko-ústecká drenážní oblast. Na Ústecku došlo antropogenním zásahem nejen k 

vytvoření nové, dříve neexistující rozsáhlé umělé deprese v piezometrickém povrchu bazální zvodně, 

ale také k zásadní změně směrů regionálního proudění – mj. k obrácení hydraulického gradientu mezi 

Bystřany a Ústím nad Labem. Zvýraznění, popř. vytvoření uvedených piezometrických depresí mělo a 

má za následek zrychlení proudění podzemní vody v celé ústecké části kolektoru AB. Vliv drenáže lze 

vysledovat až k hydroizopieze 240 m n. m., tzn. na východ až k Zubrnicím.  

Původní piezometrické poměry (rekonstrukce)  

Představy o základních směrech přírodního proudění podzemních vod v době před počátkem jejich 

významného antropogenního ovlivnění piezometrických poměrů odběry podzemních vod mohou 

přispět k úvahám o regionálních souvislostech podzemních vod v rámci celého zvodněného systému. 

Původní piezometrický povrch bazální křídové zvodně (kolektoru AB) v zájmovém území lze 

odhadnout jen podle původních údajů o velikosti tlaku na ústí nejstarších vrtů. V době zastižení vůbec 

první termy vrtem provedeným v r. 1888 v Bystřanech jv. od Teplic byl zjištěn tlak vody cca 1,6 atm., 

odpovídající výtlačné úrovni kolem 207 m n. m. (udávaná teplota vody je 23 až 24 
o
C). Teprve po více 

než dvaceti letech byl proveden první vrt do bazálního křídového kolektoru v Ústí n. L. – v továrně 

Wolfrum v r. 1911. Udávaný přetlak 7,2 atm. odpovídá výtlačné úrovni cca 218 m n. m. Ještě větší 

hodnota přetlaku (8,0 atm.) je uváděna z vrtu v ústecké sklárně, realizovaného v r. 1912. Z uvedených 

hodnot lze odvodit odpovídající přírodní piezometrickou úroveň bazální křídové zvodně v Ústí n. L. 

kolem 220 až 225 m n. m. Pozdější hydrogeologické průzkumy (zejména Čadek et al. 1968, Hazdrová 

1971) jednoznačně prokázaly hydraulickou souvislost bazální křídové zvodně mezi Ústím n. L. a 

Bystřany. Za přírodních poměrů tedy nepochybně existoval sklon piezometrického povrchu bazální 

křídové zvodně a převládající směr proudění podzemní vody k Z až JZ od Ústí n. L. k Bystřanům 

(tedy i k lázním Teplice), se zónou drenáže bazálního křídového kolektoru v údolí Bystřanského 

potoka v prostoru Bystřan.  

Současná antropogenně ovlivňovaná situace  

Původní přírodní hydrogeologické poměry byly významně ovlivněny navrtáním terem v Bystřanech 

jv. od Teplic (dva vrty z let 1888 a 1897) a zejména v Ústí n. L. První tři vrty v prostoru Ústí nad 

Labem, vyhloubené v letech 1911-12 (v textilní továrně Wolfrum I, v Městských lázních a ve sklárně) 

a další novější vrty vedly v důsledku dlouhodobého využívání termální vody o teplotě 30 až 32 
o
C k 

zásadní regionální změně piezometrických poměrů bazální křídové zvodně (kolektoru AB). Na 

Ústecku vznikla výrazná piezometrická deprese, představující novou umělou zónu drenáže v západní 

části benešovské synklinály. V důsledku existence této drenážní zóny došlo k obrácení hydraulického 

gradientu mezi Bystřany a Ústím n. L. a k omezení vlivu původní přírodní zóny drenáže zvodněného 

systému u Bystřan. Podzemní vody tak nyní převážně proudí od Bystřan k Ústí n. L.  

Autorem, který se věnoval termálním vodám na Ústecku dlouhé období, byla M. Hazdrová. V letech 

1960 - 1969 publikovala většinou s G. Kačurou řadu map a článků o výsledcích výzkumu, který na 

ústecku a teplicku probíhal v rámci vymezování ochranných pásem teplických lázní. Na tomto 
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projektu spolupracovala řada dalších geologů jako J. Čadek, J. Krásný, a M. Malkovský. Hlavní 

výstup tohoto projektu byl uveřejněn v roce 1964 pod názvem Řešení ochranných pásem lázní Teplice 

(Hazdrová, a další, 1964). Společně s vymezováním ochranných pásem teplických lázní se také tito 

autoři zabývali otázkou propojení teplických termálních vod s ústeckými. Za účelem objasnění této 

otázky, byla udělána rozsáhlá čerpací zkouška, která ovlivnění Teplic čerpáním ústeckých vrtů 

nepotvrdila. V práci z roku 1968 Hazdrová píše o původu mineralizace ústeckých term. Za zdroj 

mineralizace term považuje podložní krušnohorské ruly (Hazdrová, 1968). Nejdetailněji Hazdrová 

popisuje ústeckou termální strukturu ve své práci z roku 1971. Zde kromě ústecké oblasti se zabývá i 

oblastí děčínskou. Těžištěm práce je popis filtračních vlastností jednotlivých typů hornin v oblasti a 

výpočet množství termální vody, které by bylo možné využít.  

Vyvolanou piezometrickou depresí na Ústecku navíc došlo k zrychlení proudění podzemní vody v 

bazálním křídovém kolektoru také z ostatních směrů. Pro současné výsledné chemické složení a 

teplotu ústeckých term se jeví významná kombinace přítoku podzemních vod na Ústecko ze dvou 

směrů, jednak od V, popř. SV, jednak od SZ.  

Odběry na Ústecku byl nepochybně zvýrazněn také přítok podzemní vody od SZ k Ústí n. L. Čadek et 

al. (1968) a Hazdrová (1971) předpokládali v širším okolí Telnice, kde bylo vrtem TH-39 v blízkosti 

krušnohorského zlomového pásma prokázáno silně porušené krystalinikum v podloží křídy, infiltrační 

území ústeckých term. Lze nepochybně souhlasit, že v tomto prostoru k infiltraci dochází. Studená 

podzemní voda, postupující z tohoto prostoru k Ústí n. L., může však mít degradující účinek na 

ústecké termy.  

Od doby objevení a prvního využití byly termální vody v prostoru Ústí n. L. a okolí zachyceny cca 20 

průzkumnými a exploatačními vrty; ústecká drenážní oblast je tak výrazně více prozkoumána než 

oblast děčínská. Většina z vrtů již dnes neexistuje, neboť postupně byly více či méně odborně 

likvidovány. Současná výše odběrů se pohybuje kolem 25-30 l/s. 

Využitelné množství ústeckých termálních vod  

Do současné doby se využitelným množstvím ústeckých termálních vod zabývalo několik autorů. 

Nejstarším dostupným pramenem je práce Hazdrové (1962), která poukázala na výrazné vzájemné 

ovlivňování vrtů. Cituje Seemanna (1913), kdy po vyvrtání vrtu ve sklárně v roce 1912 s přetlakem 0,8 

MPa došlo během týdne na vrtu Wolfrum I k poklesu tlaku z 0,7 na 0,4 Mpa a pokles vydatnosti byl 

pozorován až do roku 1932, kdy se ustálil na 5-6 l/s (1918 7 l/s, 1923 6,7 l/s, 1926 6,25-6,55 l/s, 1928 

6,3 l/s). Samotný vrt ve sklárně měl zaznamenaný pokles vydatnosti z 49,8 l/s při naražení až na 17 l/s 

v roce 1961 (1913 47 l/s, 1915 46 l/s, 1918 43 l/s, 1930 28,7 l/s, 1931 29,5 l/s). S tím souvisel pokles 

přetlaku až na 0,14 MPa v roce 1962. Pozdější údaje nejsou známy. Protože vydatnost vrtu Wolfrum I 

přestávala stačit, stará studna byla zacementována a byla vybudována nová – Wolfrum II s hloubkou 

427 m. vrt narazil dva horizonty termální vody (v 358 a 427 m, spodní horizont byl však zatěsněn z 

důvodu vysokého obsahu železa). Při přetlaku 0,23 MPa byl přetok 17 l/s, v roce 1962 poklesl na 13 

l/s. Vrt V (Š) v Brné (Střekově) měl v roce 1930 naraženou vydatnost 19,11 l/s a přetlak 0,5 MPa, v 

roce 1932 vydatnost klesla na 14,5 l/s a v roce 1962 na 7 l/s s odhadovaným přetlakem 0,15 MPa.  

Výpočet využitelného množství celé ústecké termální struktury uvádí Čadek et al. (1968). Vychází z 

tehdejších odběrů termálních vod, známých informací o jejich vzájemném ovlivňování a z 

regionálních dat. Došel k hodnotě 41 l/s, při níž by již došlo k poklesu hladiny termálních vod pod 

terén (tato hodnota byla o 14 l/s vyšší než tehdejší odběry).  
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Odhadem využitelného množství se zabýval i Šula, Zeman (1996). Na základě posouzení struktury 

došli k závěru o celkovém využitelném množství termálních vod 30 l/s, z čehož se 20 l/s týká centrální 

části města a 10 l/s Brné.  

Další úvahu uvádí Pištora et al. (1999), kde se v závislosti na výtlačné úrovni termy diskutuje o 

hodnotách 30-48 l/s (uváděné maximum by znamenalo pokles výtlačné úrovně pod 130 m n.m., tj. pod 

dnešní úroveň Labe.  

Dílčí bilance ústecké drenážní oblasti (výpočet metodou proudu Datel 2008) činí: celkový přítok 54 

l/s, umělý odběr cca 30 l/s, tzn. 24 l/s připadá na přirozenou drenáž v této oblasti. Pokud se ztotožníme 

s obecně přijímaným názorem o nepropustnosti mocného nadložního izolátoru kolektoru AB, pak větší 

část drenáže může souviset s nepodchyceným únikem vody z poškozeného vrtu HB1 v Brné. Případné 

navýšení odběrů je tedy přímo svázáno s odbornou likvidací úniku vody na vrtu HB1. Pokud by se za 

současného stavu v oblasti Ústí nad Labem navyšovaly odběry teplé vody, důsledkem by zřejmě byl 

jen zvýšený vyvolaný přítok studených vod od JZ a SZ, který by způsobil jen ochlazení podzemních 

vod této odběrové oblasti. 

 

DĚČÍNSKÉ TERMY  

Tento detailnější popis děčínských terem vycházející převážně z údajů Datla (2008) zahrnuje HGR 

4612 i přilehlá území HGR 4650, 4620 a 4730 

Děčínsko-kamenická drenážní oblast  

Okolí Děčína bylo již za přírodních poměrů regionální zónou drenáže celého zvodněného systému. 

Docházelo zde k odvodnění nejen hlavního (kolektoru BC), ale také bazálního kolektoru A (resp. AB), 

a to prostřednictvím nadložních křídových kolektorů a vertikálního vzestupného přetékání z hlubších 

kolektorů do mělčích. Na Děčínsku byl nejstarší vrt vyhlouben ve Vilsnici j. od Děčína (fa. Redlich) v 

r. 1906 do konečné hloubky 176,2 m a ukončen v jizerském souvrství. Byla zde zjištěna výtlačná 

úroveň kolem 40 m nad terénem, odpovídající piezometrickému napětí ca 180 m n. m. (což je hodnota, 

která indikuje jednoznačně existenci přírodní drenážní báze). Počáteční přeliv vody z vrtu byl ca 32 l/s 

a teplota vody 24,6 
o
C. Je nutno zdůraznit, že až do současné doby nedosáhl v prostoru děčínské 

drenážní báze bazálního kolektoru A žádný z vrtů – všechny využívané vrty skončily v kolektoru BC. 

Nově dokončený vrt ve Vilsnici 2H-295 sice dosáhl až báze křídových sedimentů, zastižený 

litologický profil je netypický, obtížně interpretovatelný a navíc se vlastní vrt nachází poměrně daleko 

od vlastní drenážní báze.  

Současná deprese v piezometrickém povrchu (na hodnotách cca 160 m n. m.) jak hlavní, tak bazální 

zvodně na Děčínsku nepochybně v menší míře (odhadem kolem 180 m n.m.) existovala již za 

přírodních poměrů a byla jen zvýrazněna současnými odběry podzemních/termálních vod. Zvýraznění 

uvedené piezometrické deprese mělo a má za následek zrychlení proudění podzemní vody. Vliv 

intenzifikace odběrů lze vysledovat směrem na východ zhruba na hydroizopiezu 240 m n. m., tzn. cca 

k Benešovu n. P. (Obr. 4-21). 

Dokladem přírodního odvodnění jsou údaje uváděné Glöcknerovou a Glöcknerem (1997) o vývěrech 

podzemních vod o teplotách kolem 17
o
-18

o
 C na Děčínsku, zaznamenávané v minulosti (minimálně od 

r. 1874 – lázně sv. Josefa v Děčíně na levém břehu Labe na s. okraji města), ale i hypsometrická, 

geologicko-tektonická a hydrogeologická pozice soutokové oblasti Ploučnice a Jílovského potoka s 
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Labem v prostoru děčínského zlomového pole a jeho jižním sousedství. V této zóně drenáže lze 

očekávat odvodnění bazálního křídového kolektoru prostřednictvím nadložních křídových kolektorů, 

zejména v důsledku značného tektonického postižení tohoto prostoru a vertikálního vzestupného 

proudění (přetékání) z hlubších kolektorů do mělčích. Toto vzestupné vertikální proudění podzemní 

vody, zintenzivněné současnými odběry z kolektoru BC, může přispívat ke zvýšení teploty vody v 

kolektoru BC vlivem konvekčního přínosu tepla z hloubky.  

Prozkoumanost drenážního území Děčína je významně menší než Ústecka, formulace závěrů o 

hydrogeologických podmínkách této oblasti tak je zatížena mnohem větší nejistotou. Z užšího prostoru 

Děčína je známo 7 vrtů DC-1 až DC-7, které byly odvrtány vesměs v posledních 30 letech V. 

Nakládalem. Využívány jsou jen poslední cca 3-4 vrty a to pro účely městského vytápění Děčína 

energií teplé vody z těchto vrtů. Celkové průměrné využívané množství teplé vody se pohybuje na 

úrovni cca 150 l/s.  

Z průzkumů je patrných několik skutečností:  

 vrt 2H295 ve Vilsnici nezastihl izolátor mezi bazálním kolektorem A a hlavním kolektorem BC 

 poklesy na choratickém a kerhartickém zlomu jsou dostatečné pro to, aby došlo k propojení 

kolektoru A a kolektoru BC  

 v každém případě již dnes lze udělat závěr, že i když exploatační vrty využívají v Děčíně jen 

kolektor BC, nesporně odběrem ovlivňují i kolektor A.  

 

Využitelné množství děčínských termálních vod  

Stanovením využitelné vydatnosti děčínských termálních vod se zabýval Nakládal (1999). Ve své 

regionální studii řešil bilanci metodou proudu a došel ke stanovení přírodních zdrojů hlavního 

kolektoru v prostoru Děčína na 150 - 220 l/s. 

Dílčí bilance děčínské drenážní oblasti (výpočet metodou proudu Datel 2008) je následující: celkový 

přítok 296 l/s, umělý odběr cca 150 (-170) l/s, přirozená drenáž termální vody do Labe skrze 

přítomnou tektoniku tak je na úrovni 130-146 l/s. Zdá se proto, že na rozdíl od Ústecka, je na 

Děčínsku ještě jistá rezerva ve využívání termálních vod. Druhým aspektem využitelného množství 

však je i minimální výtlačná úroveň, kterou je třeba zachovat. Při volbě této „minimální hladiny“ (ve 

smyslu názvosloví zákona o vodách č. 254/2001 Sb.) např. 5-10 m nad úrovní minimálního terénu k 

zachování aspoň malé přelivné funkce v nejnižších místech terénu je zřejmé, že využitelné množství 

vod bude menší, než je doplněk celkového přítoku k dnes využívaným množstvím. 

V Děčíně v centrálním zdroji tepla pro město je využívána termální voda 30˚ C teplá z vrtu hlubokého 

550 m o vydatnosti 54 l/sec. Teplá podzemní voda je dohřívána zemním plynem.  
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Tabulka 4-10 Hlavní výskyty Děčínských term  

(dle Glőcknera 1992, 1995 a dokumentace ČGS) 

Lokalita rok vrtání původní vydatnost l/s původní teplota oC 

Vilsnice 1906 30 25 

DC-Kovohutě 1912 50 (11 r.1980) 27 

Podmokly 1913 20 26 

DC-Desta 1 1968 3 18 

DC-Koupaliště 1977 40 30-32,6 

DC-1 1978 111 28 

DC-2 1988  31 

DC-3 1988 30 25 

DC-4 1989 70 32 

Benešov n.P. HV-1 1977 1 22 

Benešov n.P. Sk-1t 1978 22 30 

Těchlovice Sk-12c 1982 6 (přeliv) 28 

Těchlovice Sk-12t 1982 3 (přeliv) 25 

 

Tabulka 4-11 Přirozené vývěry teplejších vod v Děčíně a severně od Děčína  

(dle Glőcknera 1992, 1995 a dokumentace ČGS) 

Prameny teplota 

pramen Sv. Josefa – bývalé lázně 10,8oC 1907; 10,5 13.12.1994 

pramen u hřiště Letná 11oC v zimě 

pramen nad garážemi Rozbělesy 10,8oC 25.10.1988 

pramen pod garážemi Rozbělesy 13,2oC 25.10.1988 

pramen, bývalé lázně v údolí Loubského potoka 14oC 13.12.1994 

pramen Rudolf v Hřensku 12,5oC 17.10.2000, 

pramen Josef neboli Teplý pramen v Dolním Žlebu dříve údajně 20oC, 12oC 17.10.1967, 

 

 

 

4.4. HYDROCHEMIE 

 

Chemizmus podzemních vod a zvláště jeho prostorový vývoj a případné změny jsou důležité pro systémovou 

analýzu oběhu podzemních vod. 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. 

V Piperových grafech jsou zobrazena data základního chemického složení podzemní vody, rozlišená 

podle základních 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. 

Celkově bylo v rajonu 4612 hodnoceno 114 chemických vzorků, největší počet (69 vzorků) náleží 

kvartérnímu kolektoru (Q), dále 27 vzorků tercieru (3) a 14 vzorků střednoturonskému kolektoru (C). 

Kolektory A a D mají pouze po dvou rozborech, což vylučuje spolehlivější hodnocení. 
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Hodnoty minima, maxima, prvního kvartilu, mediánu, aritmetického průměru a třetího kvartilu pro 

jednotlivé hodnocené kolektory (s počtem vzorků > 3) shrnují následující tabulky (koncentrace 

v meq/l neboli mval/l). 
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Obrázek 4-26  Souhrnný krabicový graf základních hydrochemických složek  
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Obrázek 4-27 Krabicové grafy základních hydrochemických složek pro jednotlivé kolektory 

 

Z tabulek a grafů vyplývá značná variabilita základního chemického složení podzemní vody tohoto 

rajonu. Největší variabilitu a zároveň nejvyšší celkové koncentrace rozpuštěných látek jsou 

zastoupeny v kvartérním kolektoru (Q). Tyto extrémy jsou spojeny s vysokými koncentracemi síranů, 

amonných iontů, železa, manganu a zejména sodíku a chloridů. Je vysoce pravděpodobné, že se jedná 

o antropogenní ovlivnění kvality vody, složení odpovídá například výluhovým vodám skládek TKO. 

Medián celkové mineralizace je rovněž vysoký a v kvartérním kolektoru dosahuje 1 g/l. 

V ostatních kolektorech s dostatečným počtem vzorků (tercierní kolektor - index 3 a střednoturonský 

kolektor – index C) lze konstatovat menší míru variability základního složení. Maximální celková 

mineralizace v tercierním kolektoru dosahuje 3,99 g/l, medián je 1,14 g/l, minimum je 0,26 g/l. 

Koncentrace celkových rozpuštěných látek ve střednoturonském kolektoru C se pohybuje od 0,27 g/l 

do 2,04 g/l, medián je 0,49 g/l. 

Z Piperova grafu na obrázku 4-28 je patrné, že z hlediska obsahu hlavních složek podzemní vody 

nelze jednotlivé kolektory navzájem zcela rozlišit do ostře vymezených hydrochemických typů. Ve 
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všech kolektorech lze vysledovat přechody mezi jednotlivými typy. Obecně převažuje hydrochemický 

typ Ca–Mg–HCO3–SO4 s přechodem k typům Ca–HCO3, CaMg–SO4 a NaCa–HCO3. Poslední 

uvedený hydrochemický typ je spojen s termálními vodami v bazálním křídovém kolektoru (A a AB) 

v oblasti Ústí nad Labem. Genezi těchto vod není možné jednoznačně vysvětlit, v úvahu přichází 

několik scénářů (Dupalová 2013 – viz níže).  

Bazální křídový kolektor A, AB má celkovou mineralizaci střední, většinou 0,8 g/l (0,2-3,2 g/l). 

Chemický typ CaMg-HCO3SO4 (dle 20 mval%). Na Ústecku jsou příznivé podmínky pro akumulaci 

termálních vod, jejich celková mineralizace je vysoká kolem 2 g/l, chemického typu Na-HCO3, 

s vysokým obsahem F až 5 mg/l. Kolektor ABC na Děčínsku má rozličnou výši celkové mineralizace, 

nejčastěji 0,2-0,5 g/l, chemický typ Ca-HCO3.a Ca-HCO3SO4. Celková mineralizace v Libouchci 

kolísá v rozmezí 0,16-0,5 g/l, chemický typ Ca-HCO3SO4. V Jílovém (Kj, kolektor A+BC) se 

vyskytuje poměrně variabilní celková mineralizace 0,22-0,72 g/l, avšak stálý chemický typ Ca-

HCO3SO4 (Hazdrová 1990).  
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Obrázek 4-28 Piperův graf  

 

V kolektoru D v infiltračních územích je celková mineralizace podzemní vody 0,15-0,3 g/l, 

hydrochemický typ CaMg-HCO3. Nárůst mineralizace podzemních vod je závislý na délce proudění 
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od místa infiltrace. V podloží pyroklastik jsou lokálně vysoké mineralizace podzemní vody přes 1 g/l, 

s vysokými obsahy Ca, SO4, HCO3 (Hazdrová 1990). 

V kvartérním kolektoru se vyděluje skupina několika vzorků, kterou lze přiřadit k typu Na–Cl. U této 

skupiny je možné předpokládat výrazné antropogenní ovlivnění z povrchu, tzn., že se bude s vysokou 

pravděpodobností jednat o bodové (z hlediska plochy hodnoceného rajonu) ovlivnění chemizmu 

antropogenními vlivy, které nemá významný vliv na celkovou hydrochemickou charakteristiku rajonu. 

 

Z posouzení plošného rozložení obsahů rozpuštěných látek v podzemní vodě je patrné maximum 

koncentrací v oblasti Ústí nad Labem, které je pravděpodobně spojeno s přítomností termálních vod 

v bazálním křídovém kolektoru v tomto prostoru. Jedná se o prostor přirozené, ale zejména umělé 

drenáže, termální vody jsou zde využívány pro vytápění a zásobování rekreačních zařízení termální 

vodou.  

Směrem k oblastem infiltrace (tj. zejména východním a severovýchodním směrem v prostoru 

sousedních rajonech 4640 a 4650, ale pravděpodobně rovněž severně od míst odvodnění směrem ke 

krušnohorskému zlomu) koncentrace klesají.  

Relativně vysoké koncentrace rozpuštěných složek podzemní vody v oblasti Ústí nad Labem souvisí 

s velkou dobou zdržení podzemní vody v této, částečně izolované struktuře, s dotací endogenního 

CO2, s interakcí s podložím křídové pánve prostřednictvím hluboko založených tektonických struktur.  

Vysoce pravděpodobný je rovněž vliv tercierních solanek, které pronikly do podloží Severočeské 

pánve (Dupalová 2012; Pačes a Šmejkal 2004).  

 

Tabulka 4-12 Statistický přehled výsledků vybraných hydrochemických složek kolektoru C 

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

Na 22 79,1 59,3  107,98 3,4 478 

K 22 8,128 6,565  6,617 1 25 

Ca 22 63,13 48,16  33,05 9,5 131,5 

Mg 22 18,887 9,815  16,45 1,1 62 

Fe 22 1,283 0,38  2,966 0,04 14 

Mn 21 0,0489 0,019  0,13 0 0,62 

Li 11 0,11 0,12  0,0736 0,01 0,23 

Sr 1 0,4      

Ba 2 0,025 0,025  0,0212 0,01 0,04 

NH4 21 0,674 0,08  1,973 0 9 

Cl 22 39,562 16,845  55,918 3,4 224,1 

HCO3 22 309,18 270,46  207,89 83 1120 

SO4 22 107,03 67,125  91,81 10,57 390 

NO3 22 10,49 0,5  24,3 0 88,5 

Si 19 6,15 5,14  2,6 2,7 10,9 

pH 22 7,2 7,34  0,540 6,21 8,68 

TDS 22 641,35 524,85  398,683 208 2040 

TEMP 21 15,78 13  6,097 8,5 31,3 

VODIV 5 104,3 99,8  36,36 64,6 144 
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Tabulka 4-13 Statistický přehled výsledků vybraných hydrochemických složek kolektoru D 

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

Na 13 20,00 14  14,446 6,6 47,5 

K 13 3,108 2,2 2,2 2,478 9,3 8,4 

Ca 13 66,25 63,33  29,184 35,7 142,3 

Mg 13 28,526 21  18,05 73,7 61,54 

Fe 13 0,777 0,09 0,05 1,11 0 4,1 

Mn 13 0,115 0,02  0,174 0 0,53 

Li 5 0,008 0,01 0,01 0,0027 0,005 0,01 

NH4 13 0,072 0,03 0 0,102 0 0,3 

Cl 13 14,259 14,18 8,5 7,363 3,5 25,88 

HCO3 13 29,81 305  110,382 163,5 550,36 

SO4 13 66,9 52,36  60,787 6,7 245,5 

NO3 13 9,959 13,9  8,989 0,4 23,5 

Si 6 8,83 7,6  2,493 5,6 12,7 

pH 13 7,08 7 7,4 0,359 6,6 7,6 

TDS 13 469,5 424,69  198,09 203 941,91 

TEMP 12 9,35 9,1  1,334 7 12 

VODIV 1 45,87      

 

Za cenu použití starších analýz i analýz z širšího území než HGR 4612 lze charakterizovat chemismus 

podzemní vody i v ostatních hydogeologických jednotkách: 

Celková mineralizace podzemní vody v krystaliniku je obvykle nízká 0,1-0,2 g/l, chemický typ Ca-

HCO3SO4. 

Celková mineralizace v oblasti křídového izolátoru je většinou střední 0,4-1,0 g/l, chemický typ 

CaMg-HCO3SO4. Neobvykle vysoké vydatnosti až 2,5 l/s v regionálním izolátoru Kt-Kbz byly 

zastiženy vrty V-1 Velké Chvojno a LC-1, s mineralizací 0,6 g/l, chemický typ CaMgNa-HCO3. 

Chemismus podzemní vody ve vulkanitech Českého středohoří charakterizuje velmi proměnlivá 

celková mineralizace 0,2-1 g/l i proměnlivý poměr zastoupení jednotlivých iontů - chemický typ 

obvykle CaMg(Na)-HCO3SO4(Cl), typické jsou relativně vysoké obsahy Na a Mg. 

Podzemní voda v neogenu slojového souvrství (uhelné sloji) je ovlivněna rozkladem pyritu, silně 

kolísá celková mineralizace 0,5-2 g/l, vysoké jsou obsahy SO4 a Fe. 

 

Vývoj chemismu v pozorovaných objektech ČHMÚ je uveden v kap. 7.2 Vývoj kvality podzemní vody. 

 

TERMOMINERÁLNÍ VODY 

V Ústí n.L. byly zvodněné pískovce zjištěny v hloubce 311 až 358 m pod terénem. Teplota dosáhla až 

32°C, odtud název „Ústecké termy“. K jejich prohřátí, popř. obohacení Na, HCO3 a F dochází sdílným 

teplem v krystaliniku pokleslé kry podkrušnohorského prolomu. Mají celkovou mineralizaci 0,4 - 2,2 

g/l, obsah F přes 6 mg/l
 
a teplotu nad 20

o
C. Z oblasti na východ od teplického ryolitu jsou rozšířeny až 

k Labi.  

V širším okolí Děčína jsou známy termální vody s teplotou 17-33
o
C, vázané na kolektor ABC. 

Akumulace těchto vod je pomíněna zvýšenými hodnotami tepelného toku v oblasti křížení zlomů 

oháreckého riftu (hluboké zlomy krušnohorského zlomového pásma) a systému příčných zlomů 

labského lineamentu. Celková mineralizace Děčínských termálních vod je nízká, kolem 0,25-0,28 g/l, 
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chemický typ Ca-HCO3 (v perucko-korycanském souvrství mimo HGR 4612 v Benešově nad 

Ploučnicí CaNa-HCO3).  

 

IZOTOPOVÉ SLOŽENÍ TERMÁLNÍCH VOD A GEOTERMOMETRIE  

Text vychází z údajů Dupalové (2013) zahrnuje kromě HGR 4612 i přilehlá území okolních rajonů 

Výzkumy jsou zaměřené na podzemní vody křídových kolektorů, tj. ústecké a děčínské termy, 

případně teplického ryolitu – Pravřídla; pro termální vody podloží české křídové pánve neexistují 

žádná izotopová data. Podle výsledků izotopových analýz je geneze všech termálních vod oháreckého 

riftu značně komplikovaná. Ústecké termy jsou směsí mladší vody (infiltrované po r. 1950) vody 

(nebo jiné izotopově nabohacené moderní vody) a staré podzemní vody. Stáří ústeckých terem se 

podle geochemických modelů pohybuje okolo 16 – 18 tis. let. V teplickém ryolitu se také nachází 

nejhlubší vrt, ze kterého byly provedeny izotopové analýzy, a to vrt TP-28 s hloubkou 973 m. Voda v 

tomto vrtu je podle izotopových analýz i chemického složení téměř totožná jako voda Pravřídla (pouze 

s vyšší celkovou mineralizací, poměry iontů jsou zachovány). Z chemického hlediska jsou teplické 

termy velmi podobné ústeckým, i teplické termy mají příměs mladší vody (infiltrované po r. 1950).  

(Dupalová 2013). 

Geotermometrie je soubor metod založených na stanovení obsahů a distribuce konkrétních iontů (Na-

K-Ca, Na-K, Mg-K, Mg-Li, Si) nebo izotopů kyslíku ve vodě. Tyto metody umožňují 

odhadnout teplotní podmínky vzniku zkoumané podzemní vody. Takto vypočtená teplota 

odpovídá teplotě zdrojového rezervoáru. Pokud současně známe geotermální gradient v 

oblasti, můžeme odhadnout i hloubku uložení tohoto rezervoáru a s tím i hloubku cirkulace 

zkoumané podzemní vody.  

Předpokladem pro použití geotermometrů je, že ionty nebo izotopy použité pro výpočet byly ve 

zdrojovém rezervoáru dané podzemní vody v rovnováze se svým okolím a tento stav se 

nezměnil ani po tom, co podzemní voda tento rezervoár opustila. Pro ustanovení většiny 

rovnováh je zapotřebí vyšších teplot, protože za nízkých teplot procesy mezi vodou horninou 

probíhají velmi omezeně.  

Pro odhad zda daná podzemní voda dosáhla, či nedosáhla rovnovážného stavu, se používá 

Giggenbachův diagram (Giggenbach, 1988). V případě, že podzemní voda je alespoň v částečné 

rovnováze, je z Giggenbachova diagramu možné odhadnout teplotu jejího zdrojového rezervoáru.  

Pozice většiny zkoumaných vzorků z oblasti Ústí nad Labem se v Giggenbachově diagramu (viz obr. 

4-29) nachází v poli nezralých vod, které nejsou v rovnováze s okolním horninovým prostředím. 

Použití Na-K, Mg-K a izotopových geotermometrů u takových vod není možné. Pouze čtyři vzorky 

zkoumaných vod dosáhly alespoň částečné rovnováhy a může být tak odhadnuta teplota jejich 

zdrojového rezervoáru. Jde o vrt BJ-6 v Bílině a skupinu ústeckých vrtů s vyšší celkovou mineralizací  

(vrty HB-2, UL-ZOO-1 a vrt ML-2). Teplota jejich zdrojového rezervoáru odhadnutá na základě Mg-

K geotermometru se pohybuje mezi 80 – 90°C. Což by při průměrném geotermálním gradientu v 

ústecké oblasti 54°C/km (Jiráková et al. 2011) znamenalo hloubku oběhu 1,481 – 1,667 km.  
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Obrázek 4-29 Termální vody Ústecká a okolí vynesené do Giggenbachova diagramu (Dupalová 2013)  

 

Koncepční model vzniku termálních vod v Ústí nad Labem (viz obr. 4-30) 

Základní okolností vzniku termálních vod v oblasti Ústí nad Labem je míšení dvou typů podzemních 

vod. Od SV sem proudí stará křídová voda, reprezentovaná vrtem SK-12C, a od Z se sem dostává 

mladší podzemní voda z Krušných hor, reprezentovaná termální vodou v lázních Teplice. Následně je 

tato podzemní voda vystavena působení endogenního CO2, které vstupuje do kolektoru 

prostřednictvím lokalizovaných přívodních drah, např. hluboko založená zlomová struktura podél 

Labe. Množství vstupujícího CO2 má zásadní dopad na finální mineralizaci ústeckých termálních vod, 

což je dobře patrné na rozdílném charakteru dvou skupin termálních vod v Ústí nad Labem. Skupina 

termálních vod s nižší celkovou mineralizací, reprezentovaná vrtem ULK-1, byla vystavena působení 

jen menšího množství endogenního CO2 na rozdíl od druhé skupiny, reprezentované vrtem UL-ZOO-

1. Důkazem jsou rozdílné hodnoty δ
13

C(DIC) a 
14

C u těchto dvou skupin vod. Množství CO2 zásadní 

měrou ovlivňuje kinetiku řady geochemických procesů jako je rozpouštění karbonátů, hydrolýza 

silikátů a nepřímo i kationtová výměna. Pozice vrtů s výše mineralizovanou termální vodou v blízkosti 

hluboko založené zlomové struktury má vliv nejen na množství přinášeného CO2, ale také je podstatná 

s ohledem na dotaci ionty Cl
-
 a SO4

2-
. Ty pocházejí pravděpodobně buď z reliktu terciérní solanky, 

který se mohl zachovat díky velké hloubce uložení a pomalé dynamice proudění podzemních vod v 

oblasti nebo se jedná o solanky permokarbonské, které se do oblasti Ústí nad Labem dostávají ze SV 

směru. Níže mineralizované vody mají zdroj síry odlišný. Síra v tomto typu vod je nejpravděpodobněji 

sulfidického původu.  

Lokalizovaný charakter emanací CO2, již dříve navrhoval Hynie (1949) a je v souladu se zjištěními 

Weise et al. (2001), kteří předpokládají transport CO2 prostřednictvím lokalizovaných kanálů 
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(přivaděčů), umožňujících rychlý přesun CO2. Pohyb CO2 může být vyvolaný zemětřesnými roji v 

západní části oháreckého riftu (Weise et al. 2001). 

 

 

Obrázek 4-30 Koncepční model vzniku termálních vod v Ústí nad Labem  

(Dupalová 2013, Dupalová et al. 2012). 

 

 

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. 
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Tabulka 4-14 Počet relevantních analýz podzemní vody v HGR 4612 

Kolektor celkový počet analýz v databázi 
použité analýzy 

upravitelnost chemický typ 

A 48 47 41 

C 13 13 13 

D 25 24 21 

Připovrchová zóna 196 196  

Indikace znečištění 159 159  

 

Kolektor A 

Na většině území HGR 4612 převažuje typ Na-HCO3 s celkovou mineralizací kolem 1 g/l. Smíšené 

síranové typy s nižší mineralizací (0,2-0,7 g/l) jsou charakteristické pro sz. okraj HGR 4612: Ca-

HCO3SO4, až NaCa-SO4HCO3. Na s. a sv. okraji HGR přecházejí do typu Ca-HCO3. Na většině území 

HGR 4612 (kromě severního okraje) 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). 

V oblasti ústeckých terem roste mineralizace až na velmi vysoké hodnoty 1 až 3 g/l, částečně koreluje 

se sodnými a chloridovými typy. Z oblasti v. od teplického ryolitu jsou rozšířeny až k Labi k Prosetínu 

(vrt SK-13c, 23
o
C, typ Na-HCO3, s celkovou mineralizací 1,3 g/l, s 5 mg/l F).  

Celková mineralizace Děčínských termálních vod je nízká, kolem 0,25-0,28 g/l, chemický typ Ca-

HCO3. 

Kolektor C, resp. BC 

V HGR 4612 podél Labe na J od Děčína dominují Na typy (převážně Na-HCO3), s převážně střední 

mineralizací.  Kdežto podél severního okraje mez Děčínem a Libouchcem převažují nejběžnější 

hydrochemické typy Ca-HCO3 až Ca-SO4HCO3. 

Hodnoty velikosti celkové mineralizace v HGR 4612 nemají logický průběh - pohybují se mezi 0,2-

0,8 g/l s nedostatečným množstvím údajů pro vyhodnocení. 

Celková mineralizace Děčínských termálních vod je nízká, kolem 0,25-0,28 g/l, chemický typ Ca-

HCO3 (viz kolektor A). 

Kolektor D 

Nejmladší křídové souvrství představují pískovce merboltického souvrství, které tvoří kolektor D 

v HGR 4612. V infiltračních územích je celková mineralizace kolem 0,3 g/l, převažuje chemický typ 

Ca-HCO3, běžné jsou i hořečnaté typy CaMg-HCO3, Mg-HCO3 až CaMg-HCO3SO4. V místech 

odvodnění do Labe stoupá celková mineralizace na 0,4-0,8 g/l. Obecně lze konstatovat, že na 

výchozech má kolektor D nižší mineralizaci než pod pokryvem vulkanitů a vulkanoklastik. 

Chemické typy v kolektorech D prakticky vůbec nekorelují s chemickými typy v kolektoru C. 
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Obrázek 4-31 Chemický typ podzemní vody v kolektoru A_AB 
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Obrázek 4-32 Celková mineralizace (TDS) s chemickým typem podzemní vody v kolektoru A_AB 
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Obrázek 4-33 Chemický typ podzemní vody v kolektoru C  
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Obrázek 4-34 Celková mineralizace (TDS) s chemickým typem podzemní vody v kolektoru C  
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Obrázek 4-35 Chemický typ podzemní vody v kolektoru D  
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Obrázek 4-36 Celková mineralizace (TDS) s chemickým typem podzemní vody v kolektoru D  
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4.5. GEOCHEMICKÝ MODEL 

PRŮMĚRNÁ DOBA ZDRŽENÍ PODZEMNÍ VODY V HORNINOVÉM PROSTŘEDÍ 

V RAJONU 4612 

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 4612 jsou k dispozici údaje o aktivitách tritia z celkem 9 objektů (4 vrty a 5 pramenů; obr. 4-

37). Voda z vrtů ČHMÚ má aktivitu tritia pod 1 TU s výjimkou vrtu VP8465, kde je aktivita 4,6 TU. 

Prameny mají aktivitu tritia 6-11 TU. Podobně jako v dalších oblastech zde není patrný žádný 

regionální trend hodnot. Je tak zřejmé, že zatímco monitorovací vrty obsahují převáženě vodu 

infiltrovanou před rokem 1950, prameny naopak obsahují moderní infiltraci. 
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Obrázek 4-37 Aktivita tritia v pramenech a vrtech  

 

V oblasti rajonů 4530, 4611, 4612 a 4620 (Roudnická křída a křída dolního Labe) byl zjištěn zásadní 

rozdíl mezi aktivitami tritia ve vodách monitorovacích vrtů ČHMU a pramenů (obr. 4-38). 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. 
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Obrázek 4-38 Histogram aktivity tritia pro rajony 4530, 4611, 4612, 4620  
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V rajonu 4612 byly na základě aktivity tritia a výsledků z okolních rajonů stanoveny střední doby 

zdržení na desítky 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 4612 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.  

 

ODBĚRY PODZEMNICH VOD 

Přehled lokalizovaných odběrných objektů je uveden v tabulce 4-15 a jejich přehledná lokalizace je 

zobrazena na obr. 4-39. V tabulce i v mapě jsou vyznačeny jak objekty v současné době využívané, 

tak i ty, které jsou v nejaktuálnějším období nečinné, ale v minulosti zde odběry existovaly. V grafické 

podobě je znázorněn vývoj odběrů v hydrogeologickém rajonu od roku 1979. 

 

Tabulka 4-15 Přehled lokalizovaných odběrných objektů  

Název jímacího území 
Původ 

zvodně 
2008 2009 2010 2011 2012 

průměr  

za 33 let 

l/s 

PKÚ Trmice - Franz Josef neurčeno         40,2 40,2 

PK Ústí - ČS Kateřina neurčeno 0,0 0,0 0,0 33,1 27,9 1,8 

PKÚ vrt č. 9-lom Chabařovice neurčeno         16,0 16,0 

SčVK Telnice hlubinná 11,7 9,4 11,5 8,1 6,4 10,1 

Zoologická zahrada  Ústí nad Labem hlubinná 4,5 4,7 5,2 3,7 6,0 0,8 

SčVK Povrly-vrt PO2 hlubinná 2,4 1,9 2,4 2,3 2,3 1,8 
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SčVK Přestanov mělká 1,3 2,4 1,7 2,3 2,3 0,6 

Měď  Povrly mělká 1,1 1,4 1,3 2,2 1,9 4,9 

SčVK Vilsnice mělká 0,4 0,4 0,5 0,8 1,4 0,2 

SčVK Povrly hlubinná 0,3 1,9 2,2 0,7 1,2 1,4 

SčVK Podlešín hlubinná 0,6 0,6 1,2 1,3 1,0 0,8 

SčVK Libouchec-Pod skalou mělká 1,2 1,9 1,0 0,9 1,0 3,8 

Proagro Velké Chvojno-HV1,2,3,4 hlubinná 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 1,6 

SčVK Neštěmice-vrt  neurčeno 1,2 1,1 0,7 1,4 0,9 0,9 

SčVK Dolní Zálezly - prameniště mělká 0,4 0,4 1,2 1,1 0,9 0,8 

SčVK  Klíše - Šustrův pramen mělká 0,5 1,0 0,6 0,9 0,8 0,3 

SčVK Pohoří mělká 1,1 1,7 1,6 0,6 0,8 1,3 

SčVK Prosetín v pastvinách, Dobkovice-štola neurčeno 0,8 0,7 0,7 0,7 0,7 0,2 

SčVK Velké Chvojno-vrt hlubinná 0,7 0,9 0,7 0,6 0,7 1,3 

SčVK Milbohov-Stebno hlubinná 0,6 0,5 0,5 0,2 0,4 0,2 

SčVK Soběchleby mělká 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,8 

České dráhy - Ústí nad Labem mělká 0,2 0,3 0,2 0,2 0,3 0,0 

SčVK Velké Chvojno-prameniště mělká 0,3 0,3 0,5 0,3 0,3 0,8 

Chemotex  Boletice n.L. - vrtaná studna mělká 0,5 0,0 0,0 0,3 0,3 1,0 

SčVK Český Bukov-vrt hlubinná 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 

SčVK Choratice - Nový zdroj+NP+VS hlubinná 0,0 0,0 0,2 0,2 0,2 0,0 

Kabelovna Děčín hlubinná 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 2,0 

LIPOVA.VRT.LI-3 hlubinná 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,3 

OÚ V.Březno - Studna   0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 

Sportovní areál Krupka mělká 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

SCVK.TEPLICE.PRAM.KALVARIE  neurčeno 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 

SčVK Maršov hlubinná 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,3 

SčVK Žalany  neurčeno 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4 

SčVK Strádov mělká 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 

SčVK Petrovice-Krásný Les KR1 neurčeno 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 1,8 

SčVK Trmice neurčeno 0,3 0,3 0,3 0,2 0,0 1,2 

Ústav soc.péče Terezín neurčeno 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 

Městské služby Klíše hlubinná 3,4 2,9 2,5 2,5 0,0 8,0 

SčVK Božtěšice mělká 1,4 1,8 0,4 0,0 0,0 0,3 

Vak  Podlešín  neurčeno 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

České dráhy - Ústí nad Labem mělká 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 

Městské služby,  Městské lázně hlubinná 0,8 0,6 0,6 0,6 0,0 1,0 

LABSKA.UPRAVNA  neurčeno 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 11,3 

Myslivecký pramen - Chuderov mělká 0,3 0,2 0,2 0,0 0,0 0,0 

TESLA záv.2 Ústí n.L. Chuderov neurčeno 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 

Vak  Vaňov neurčeno 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 29,9 

SčVK Malé Chvojno neurčeno 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 

Granette Krásné Březno hlubinná 0,4 0,0 0,3 0,2 0,0 0,0 

RYJICE.VRT neurčeno 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,8 

TONASO.NESTEMICE neurčeno 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,6 

RYJICE.PRAMEN neurčeno 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,4 

SčVK Nové Jílové neurčeno 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

SčVK  Jílové-U Majerika neurčeno 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 

Vak  Povrly neurčeno 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,4 

SčVK Krásný Studenec neurčeno 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ČE.Trans Děčín kamiony neurčeno 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 

Vak  Prosetín neurčeno 0,0 0,7 0,0 0,0 0,0 0,2 

SčVK Malšovice VP hlubinná 0,6 0,5 0,0 0,0 0,0 0,3 

SčVK Malšovice hlubinná 0,4 0,2 0,0 0,0 0,0 0,1 

SčVK Dobkovice-V čekání hlubinná 0,2 0,1 0,1 0,2 0,0 0,1 

PREFA USTI ZAVOD DOBKOVICE neurčeno 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,8 

DESTA DECIN neurčeno 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,8 

FEROX.DECIN neurčeno 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,3 

COKOLADOVNY.DIANA.DECIN neurčeno 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,3 

ASTRID ZAVOD DECIN hlubinná 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 

České Drahy - Ústí nad Labem neurčeno 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 

Kabelovna  Děčín neurčeno 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 4,3 

 CELKOVÝ odběr   40,0 41,4 39,9 67,1 115,5 115,5  
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Obrázek 4-39 Přehledná lokalizace odběrných objektů 

(černé objekty v roce 2012 nevyužívané, zeleně jímané) 

 

 

Obrázek 4-40 Vývoj čerpání podzemní vody od roku 1979 do roku 2012 

 

 

VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD  

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

v tabulce 4-16 a jejich přehledná lokalizace je zobrazena na obrázku 4-41 . 

 

 

 



 

 

Rebilance zásob podzemních vod                                                         ID EIS 10051606-SFŽP 

85 

 

Tabulka 4-16 Přehled vypouštění odpadních vod 

NÁZEV PŮVOD 2008 2009 2010 2011 2012 

 

průměr  

l/rok 

SČVK Žalany ČOV splašková 50044 51073 59820 52390 50271 52720 

Enaspol Velvěty výpust A průmyslová 172300 223300 46500 243187 246863 18640 

SČVK Řehlovice ČOV splašková 83985 92120 60428 72814 35274 68924 

Enaspol Rtyně n.Bílinou 

 výpust B 

průmyslová 

24400 268300 247800 91570 427256 255785 

SČVK Bystřany ČOV splašková 16228363 13699665 17469883 13962912 14424397 15157044 

Euroform Trmice ČOV splašková 20000 15200 11900 11136 12027 14053 

TP Ústí nad Labem popel  

skládka 

jiná 

223000 665400 933100 699122 570533 618231 

Teplárna Trmice průmyslová 5218500 6408000 6136700 5073600 4415514 5450463 

PKÚ Trmice Franz Josef jiná 2198500 3000000 3042600 2802286 2440700 2696817 

PKÚ vrt č.9 lom Chabařovice jiná 1051600 44400 1517100 249091 925584 757555 

Makro Ústí n.L. SO 09 splašková - - 10400 13989 11618 12002 

SČVK Drahkov ČOV splašková 48651 52830 72289 65085 69555 61682 

SČVK Modlany ČOV splašková 89256 74666 134425 132389 76440 61682 

PKÚ Hrbovice  ČOV průmyslová 103100 147000 217400 116516 120985 141000 

Ideal Standard Teplice ČOV průmyslová 12855 116400 128800 126045 118284 123657 

PKÚ  ČS Kateřina jiná 1806200 151800 1614000 1771240 1766074 1421863 

Chuderov ČOV lokalita II městská - - - 10000 8743 9372 

SČVK Skorotice vk splašková 21770 21940 8433 20432 19454 18406 

TP Ústí n.L. odkaliště SPS jiná 95300 95700 94800 93072 119026 99580 

SČVK Habrovice  ČOV splašková 66357 58574 67553 80342 72230 69011 

SČVK Přestanov vk splašková 27212 27324 11500 11490 14375 18380 

Policie ČR areál ČOV splašková 15500 10000 9031 13832 6810 11035 

Strojírny CHabařovice  

 CHČOV 

splašková 

- - - - -  

SČVK  Chlumec ČOV splašková 438726 479500 558333 524507 479217 496057 

Jílové Bazénové vody splašková 0 0 13600 18122 20168 17297 

SČVK Libouchec ČOV splašková 31889 288428 379090 297377 325635 322484 

Jilové Kamenná VK1 městská 245000 250000 245000 249200 298448 257530 

Celkem  287272508 26241620 33090485 26801746 27075481  

 

Obrázek 4-41 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 UPŘESNĚNÝCH 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 se pak vypočte:             86400*1000// max

2

1 qdmT   

Hydraulické parametry byly v HGR 4612 stanovovány pro spojený bazální kolektor A a nadložní B, 

protože mezilehlý izolátor byl zanedbán. V HGR 4612 bylo v databázi výsledků čerpacích zkoušek 

k dispozici celkem 62 údajů z kolektoru AB. V prvním kroku byl testován vztah hodnoty indexu Y, 
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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 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 25 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 4612 

vymezit dvě anomální oblasti s převládajícími velmi vysokými hodnotami indexu Y. První 
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představuje skupina vrtů v prostoru mezi Ústím nad Labem a Teplicemi s indexem Y 

odpovídajícímu hodnotám transmisivity převyšující 1.10
-2

 m
2
/s. Druhá oblast s velmi vysokou 

trasmisivitou přestavuje okolí Děčína, odpovídající průtočnosti řádu 1.10
-3

 m
2
/s  

2. Rozdělení transmisivity kolektoru AB ve formě indexu Z pomocí krigingové interpolace 

v HGR 4612 znázorňuje obrázek. Index Z byl odvozen z hodnot indexu Y podle postupu 

navrženého Jetelem (1985), při kterém se od hodnoty Y odečítá logaritmus délky otevřeného 

úseku filtrů. V tomto případě byl zadán otevřený úsek L ve smyslu Jetela (1985). Ze srovnání 

plošného rozdělení obou parametrů je zřejmé, že obě mapy jsou velmi podobné, nicméně 

index Z nevykazuje tak rozsáhlé pozitivní anomálie jako index Y. Tabulka 5-1 udává 

popisnou statistiku parametru Y a Z v kolektoru C. 

3. Z porovnání výsledků za celý výskyt kolektoru AB (v principu jen HGR 4612 a 4611), 

vyplývá, že výše zmíněné dvě anomálie s vysokou transmisivitou jsou příčinou vyšší střední 

hodnoty i mediánu HGR 4612, současně se však podílí na vyšší heterogenitě dat, projevující 

se vyšší hodnotou směrodatné odchylky a rozdílu maximálních a minimálních hodnot 

 

 

Obrázek 5-2 Rozdělení transmisivity kolektoru AB ve formě indexu Y 
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Obrázek 5-3 Rozdělení propustnosti kolektoru AB ve formě idexu Z 

 

Tabulka 5-1 Popisná statistika indexu Y a Z kolektoru AB v HGR 4612 
ve srovnání s hodnotami platnými pro celý kolektor A_AB v HGR 4611, 4612, 4630 a 4660 

 Kolektor AB v HGR 4612 Kolektor AB celkově 

Popisná statistika hodnot Y T m2/s Z Kf m/s Y T m2/s Z Kf m/s 

Stř. hodnota 5,50 3,16.10-4 4,11 1,28.10-5 5,36 2,29.10-4 4,07 1,17-06 

Medián 5,74 5,49.10-4 4,10 1,26.10-5 5,63 4,26.10-4 4,16 1,44.10-5 

Směr. odchylka 1,23  1,46  1,14  1,28  

Rozdíl max-min 6,42  6,33  5,72  6,33  

Minimum 1,93 8,53.10-8 0,61 4,07.10-9 1,93 8,53.10-8 0,61 4,07.10-9 

Maximum 7,65 4,46.10-2 6,94 8,7.10-3 7,65 4,46.10-2 6,94 8,7.10-3 

Počet 62  62  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 region 13, resp. HGR 4612 je založena na následujících 

vstupních předpokladech a vlastnostech prostředí: 

 Rajon 4612 „Křída dolního Labe po Děčín – levý břeh, severní část" zaujímá plochu 331,8  km
2
. 

Hydrogeologický  rajon  je  celou  svojí  plochou  situován  v  oblasti  zapadlé  středohorské  

kry. Hlubinný hydrogeologický rajon pro bazální těleso kolektoru AB není vymezen. 

 Na území rajonu 4612 (i na území sousedních rajonů 4730 a 4620) se v bazálním kolektoru AB 

na Ústecku a v hlavním kolektoru BC i bazálním kolektoru A na Děčínsku vyskytují 

nízkotermální podzemní vody s teplotami do 40°C. 

 Proudění podzemní vody v modelovém regionu 13 je simulováno v prostoru sedimentů České 

křídové pánve, terciérních vulkanitů a kvartérních sedimentů. Kolektorské polohy se 
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vyskytují v bazálním perucko-korycanském souvrství a v nadložním souvrství bělohorském. 

Mezilehlý izolátor na bázi bělohorského souvrství zcela vykliňuje přibližně na linii Krásné 

Březno - Strážky. Západně od této linie se vyskytuje jediný bazální kolektor AB. 

 Nepropustné podloží křídových sedimentů tvoří především horniny krystalinika. Výměnu 

podzemní vody s podložními jednotkami lze z bilančního hlediska zanedbat. 

 V modelovém regionu 13 jsou vyvinuty 4 kolektory: 

– kolektor A (perucko-korycanské souvrství), 

– kolektor B (bělohorské souvrství), 

– kolektor C (jizerské souvrství), 

– kolektor D (teplické a březenské souvrství). 

 

 V oblastech výchozů málo propustných hornin se uplatňuje připovrchové proudění podzemní 

vody. 

 Propustnost všech kolektorů 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 a tlakových poměrech proudění. 

 Odtok podzemní vody je simulován: 

– drenáží do říční sítě a do pramenů, 

– drenáží do jímacích objektů. 

 Regionální proudění podzemní vody v rajonu probíhá v rámci: 

– mělkého oběhu v pásmu přípovrchového zvětrání sedimentů křídy a vulkanitů, popřípadě v 

kolektoru D, 

– hlubinného oběhu v bazálním kolektoru AB. 

 V modelu je oblast Vilsnice hydraulicky odtěsněna od pravobřežní oblasti Děčína na 

uvažované tektonické linii. 

 Bazální kolektor AB v rajonu 4612 je zejména odvodňován přes oblast Vilsnice na 

děčínském zlomovém poli. 

 V území hydrogeologického rajonu 4612 je dlouhodobě aktivních přibližně 20 odběrů 

podzemní vody. Většina odběrů je realizována z připovrchové zóny. Výjimkou jsou vrty 

jímající Ústeckou termu. 

 Izopiezy hladin podzemní vody v kolektoru A_AB, kolektoru C_BC v širším okolí (území 

hydraulického modelu) jsou uvedeny na obr. 5-10 a 5-11 



 

 

Rebilance zásob podzemních vod                                                         ID EIS 10051606-SFŽP 

91 

 

 

Obrázek 5-4 Linie hydrogeologických řezů 

 
Obrázek 5-5 Schematický hydrogeologický řez A-Á  

(upraveno podle Datla 2008) 

 

Obrázek 5-6 Schematický hydrogeologický řez B-B´( 
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(upraveno podle Datla 2008) 

 

 

 

Obrázek 5-7 Legenda k hydrogeologickým řezům
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Obrázek 5-8 Izopiezy hladin podzemní vody kolektoru A, AB v oblasti 3 
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Obrázek 5-9 Izopiezy hladin podzemní vody kolektoru C, BC v oblasti 3
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ANALÝZA ČASOVÝCH ŘAD KOLÍSÁNÍ HLADINY PODZEMNÍCH VOD 

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

podzemní vody na vrtech pozorovaných ČHMÚ (tabulky 5-2 a 5-3) 

 
Tabulka 5-2 Přehled objektů ČHMÚ s časovými řadami pozorování hladiny podzemí vody 

Klíč_GDO Název Lokalita 

Sledován 

od roku 

Sledovaný 

parametr Kolektor 

53028 VP8408 Modlany, TH20 1963 H, J CENOMAN 

16730 VP8437 Dobkovice (Prosetín),SK13C 1992 H CENOMAN 

692231 VP8465 Chabařovice,2H190 2007 H, J MIOCÉN+VULKANITY 

681873 VP1939 Povrly, 2M195 2007 H KVARTÉR 

692198 VP8468 Dobkovice (Prosetín u Dobkovic),2h187 2008 H CONIAK 

692640 VP1938 Dobkovice, 2M188 2008 H KVARTÉR 

692194 VP8500 Děčín (Vilsnice), 2H295 2008 H, J CONIAK 

692197 VP8467 Děčín (Vilsnice), 2H185 2008 H, J CONIAK 

684645 VP8466 Libouchec, 2H184 2007 H TURON 

577548 VP1871 Koštov 1971 H KVARTÉR 

630111 VP1873 Předlice 1991 H, J KVARTÉR 

Vysvětlivky: H – hladina, J – jakost, Q - kvartér 

 
Tabulka 5-3 Statistické údaje, charakterizující režim podzemních vod. 

Název Průměr Medián Modus Maximum Minimum 

Variační 

rozpětí 

90% 

překročení 

85% 

překročení Trend 

VP1871 146.43 146.42 146.42 147.27 145.69 1.58 146.12 146.21 NENÍ 

VP1873 142.50 142.50 142.52 143.31 141.86 1.45 142.21 142.27 NENÍ 

VP1938 126.29 126.13 126.02 130.76 125.08 5.68 125.45 125.54 NENÍ 

VP1939 144.27 144.23 144.28 145.34 143.97 1.37 144.09 144.12 NENÍ 

VP8465 146.54 147.29 147.76 148.27 140.61 7.66 143.65 144.48 ANO 

VP8468 126.79 126.10 125.66 129.82 125.04 4.78 125.43 125.54 NENÍ 

VP8500 176.09 176.15 177.12 177.90 174.24 3.66 174.71 174.85 NENÍ 

VP8467 156.4 156.43 155.91 157.68 154.88 2.799 155.51 155.69 NENÍ 

VP8466 250.88 250.75 252.33 253.96 247.4 6.56 248.6 249.18 NENÍ 

VP8408 184.16 181.125 179.46 194.94 177.38 17.59 178.36 178.66 ANO 

VP8437 185.00 187.9 189.74 192.31 166.08 26.23 177.31 179.51 ANO 

 

Obrázky 5-10 ukazují průběh časových řad v jednotlivých kolektorech (kvartér, coniak, turon, 

cenoman). Pro kvartérní vrty (VP1871, VP1873 a VP1938) je charakteristický výrazný roční chod, 

kdy vzestupy hladin jsou ovlivněny intenzitou srážek, vrt VP1939  má přechodný roční chod časové 

řady, přesto nárůsty hladin podzemní vody v letech 2009 a 2010 jsou dány nárůstem srážek. Trend 

není na těchto vrtech patrný. Dlouhodobý trend ročního chodu je u vrtu 2H190 (VP8465). Od roku 

2008 je viditelný nárůst hladiny. Tento nárůst činí 0,0024 m. Vrt 2H187 (VP8468) má režim obdobný 

jako kvartérní vrty, ačkoliv je situovaný do kolektoru D. Kolektor D v tomto místě se chová jako 

kvartérní pokryv a vzestupy a poklesy hladin jsou dány srážkovou činností. Oproti tomu vrt 2H295 

(VP8500) a 2H185 (VP8467) májí dlouhodobý roční chod, i když jsou také situovány v kolektoru D. 

Na průběhu časové řady je patrné pravidelné doplňování zásob podzemní vody v závislosti na 

srážkách. Vrt 2H184 (VP8466) bude mít výrazný dlouhodobý roční chod, doplňování kolektoru 

dochází s velikým zpožděním, přibližně po 1 roce od srážkové činnosti. Vrty TH20 (VP8408) a 

SK13C (VP8437) charakterizující režim podzemních vod nejhlubšího kolektoru A. Roční chod je 

zcela potlačen a doplňování kolektoru je velmi pomalé. Od roku 1993 je u obou vrtů patrný výrazně 

vzestupný trend, který je i statisticky významný. Tento vzestup je způsoben ukončení odběrů 400 l/s 

z kolektoru A v oblasti Stráže pod Ralskem. Přičemž u vrtu SK 13C činí nárůst hladiny 0,0027 m 

denně. 
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Obrázek 5-10 Časové řady kolísání hladiny podzemních vod na vrtech ČHMU 

 

 

5.3. NÁVRH NA DOPLNĚNÍ POZOROVACÍ SÍTĚ PODZEMNÍCH VOD 

V hydrogeologickém rajonu jsou k dispozici chemické analýzy z šesti objektů sledování ČHMÚ, 

z toho tři objekty jsou dlouhodobě sledovány, kdežto na ostatních třech objektech začalo sledování až 

v roce 2009. Současná existující data z odběrů podzemních vod zahrnovala 38 odběrů (většina z nich 

vodárenských), ale jenom pro 4 z nich byly k dispozici data za rok 2011 nebo 2012 – navíc se 

nejednalo o povinné zasílání údajů. 

Vzhledem k celkové ploše rajonu 332 km
2
 je počet objektů sledování jakosti podzemních vod ČHMÚ 

dostatečný, otázkou je však reprezentativnost těchto objektů z hlediska plošných zdrojů znečištění. 
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Z navrhovaných hydrogeologických pozorovacích objektů byl realizován vrt 4612_1C Všebořice. 

 

Obrázek 5-11 Pozice vrtů 

 

Tabulka 5-4 Základní charakteristika realizovaného 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) 

4612_1C Všebořice AB 972378 766183 206,5 357,5 320 – 350 
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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 

Bilancované kolektory představuje bazální kolektor AB s napjatou hladinou a svrchní kolektor D s 

volnou hladinou, které jsou odděleny izolátorem. Propustnost kolektoru AB je převážně puklinová, 

transmisivita je nízká, dosahuje v průměru 8,1.10
-4

 m
2
/s. Propustnost kolektoru D je převážně 

puklinová, transmisivita je velmi nízká, dosahuje v průměru jen 1,3.10
-4

 m
2
/s. K infiltraci podzemních 

vod kolektoru AB dochází převážně na jeho okrajích, kolektor D je dotován v celé ploše svého 

výskytu. Podzemní voda proudí směrem k Bílině a k Labi. 

Odtok z části rajonu je pozorován v profilu Ústí nad Labem na Klíšském potoce (2267). Průtoky v 

uvedeném profilu jsou dlouhodobě pozorované vodoměrnou stanicí ČHMÚ. 

Poloha povodí v rajonu je znázorněna na obr. 6-1, základní charakteristiky a informace o dostupných 

datech obsahuje tabulka 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 

4612 

p2267 

povodí Klíšský 

p. (Ústí n/L) 

2267  674.53 0.222 389.6 35.27 33.22 1990- 

2010 

HGR HGR - TRANS 633.59 - 297.4 331.80 331.80 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 HGR 4612 zřízena žádná doplňující pozorování. Část 

posuzovaného rajonu je morfologicky, hydrogeologicky i z hlediska říční sítě pozměněna následkem 

povrchové důlní činnosti a následných úprav krajiny, nepodařilo se nalézt vhodné povodí 

reprezentující přirozený stav. 
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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 

Průtokové řady použité pro kalibraci hydrologických modelů dílčích povodí i pro separaci základního 

odtoku byly 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. 

 

Obrázek 6-2 Souhrnné užívání vod v dílčích povodích.  

POV: povrchový odběr, POD: podzemní odběr, VYP: vypouštění. 
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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 102.45 42.23 3.71 1.53 

POD povodí Klíšský p. 

(Ústí n/L) 

2.62 2.19 5.65 4.78 1.92 1.63 

POV povodí Klíšský p. 

(Ústí n/L) 

0.42 0.45 0.94 0.94 0.32 0.32 

VYP povodí 

Klíšský p. (Ústí n/L) 

14.40 18.10 32.19 22.02 10.95 7.49 

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 rajon 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 rajon. 

Výsledky pro HGR dle této metodiky jsou dále označovány HGR_TRANS. 

Výsledky ve formě datových řad měsíčních průměrů veličin hydrologické bilance, včetně základního 

odtoku a dotace zásob podzemní vody jsou předány odběrateli v elektronické formě spolu s výsledky 

pro dílčí povodí. 

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. 

Hodnota koeficientu Nash-Sutcliffe pro vyjádření shody průtoku simulovaného modelem Bilan a 

měřeného průtoku je pro povodí Klišský potok (Ústí nad Labem) 0.14. 

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. 
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Obrázek 6-3 Pozorovaný a modelovaný odtok  

[mm/měsíc]. 

 

 

Obrázek 6-4 HGR. Základní odtok  

[mm/měsíc]. 
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Obrázek 6-5 Povodí Klišský potok (Ústí n/L). Základní odtok  
[mm/měsíc]. 

 

 

Obrázek 6-6 HGR. Modelovaná dotace podzemních vod. 

[mm/měsíc]. 
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Obrázek 6-7 Povodí Klišský potok (Ústí n/L). Modelovaná dotace podzemních vod  

[mm/měsíc]. 

 

Obrázek 6-8 Pravděpodobnostní pole – základní odtok  

[mm/měsíc]. Plné plochy odpovídají období 1981-2010, čáry období 2001-2010 
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Obrázek 6-9 Pravděpodobnostní pole – dotace podzemní vody.  

Plné plochy odpovídají období 1981-2010, čáry období 2001-2010 

 

Obrázek 6-10 Čára překročení měsíčního základního odtoku  

[mm/měsíc]. 
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Obrázek 6-11 Čára překročení měsíční dotace podzemní vody  

[mm/měsíc]. 

 

VYČLENĚNÍ ZÁKLADNÍHO ODTOKU NA ZÁKLADĚ REŽIMU HLADIN PODZEMNÍCH 

VOD – METODA KLINER – KNĚŽEK 

 

Tabulka 6-3 Korelace povrchového odtoku a hladin podzemní vody v pozorovacích vrtech 

DBC ID COR 

4612p2267 16730 -0.27 

4612p2267 53028 -0.217 

4612p2267 684645 -0.148 

4612p2267 692197 -0.109 

4612p2267 692194 0.108 

4612p2267 692231 0.332 

4612p2267 681873 0.391 

4612p2267 630111 0.515 

4612p2267 577548 0.532 

4612p2267 692640 0.651 

4612p2267 692198 0.673 

 

Tabulka 6-4 Poměr základního odtoku k celkovému (BFI) dle různých metod 

DBC 4612p2267 

BILAN 0.443527 

Kliner-Kněžek 0.1886436 
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Obrázek 6-12 Vyčlenění základního odtoku na základě odtoku z povodí  

4612p2267 a hladin podzemních vod ve vrtu ID 692640 

 

Obrázek 6-13 Vyčlenění základního odtoku na základě odtoku z povodí  

4612p2267 a hladin podzemních vod ve vrtu ID 692198 

 

Obrázek 6-14 Vyčlenění základního odtoku na základě odtoku z povodí  
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4612p2267 a hladin podzemních vod ve vrtu ID 630111 

 

Obrázek 6-15 Vyčlenění základního odtoku na základě odtoku z povodí  

4612p2267 a hladin podzemních vod ve vrtu ID 577548 

 

Model BILAN a metoda Kliner-Kněžek v tomto HGR poskytují z hlediska průměrů značně odlišné 

výsledky, i když časový průběh kolísání je podobný. Nižší hodnoty metody Kliner-Kněžek mohou být 

způsobeny ovlivněním. 

 

SOUHRNNÉ CHARAKTERISTIKY HYDROLOGICKÉ BILANCE 

Podle hydrologického modelování na území HGR činí za období 1981 až 2010 specifická dotace 

podzemních vod 2,32 l/s/km
2
, celková dotace je pak 73,29 mm/rok. 

Souhrnné charakteristiky hydrologické bilance za modelované mezipovodí a celý hydrogeologický 

rajon jsou uvedeny v tab. 6-5 a 6-6. 

 

Tabulka 6-5 Shrnutí hydrologické bilance (1981-2010) 

 P [mm] R [mm] RM [mm] P – R [mm] ET [mm] RC [mm] RC [l/s/km2] 

povodí Klíšský p. (Ústí n/L) 674.5 198.26* 191.82 490.11* 476.99 91.77 2.91 

.HGR 4612 633.56 NA 148.57 484.99 480.11 73.29 2.32 

*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, NA – chybí data 

 

Tabulka 6-6 Shrnutí hydrologické bilance (2001-2010). 

 P [mm] R [mm] RM [mm] P – R [mm] ET [mm] RC [mm] RC [l/s/km2] 

povodí Klíšský p. (Ústí n/L) 709.98 187.77 206.04 522.22 481.66 100.49 3.18 

.HGR 4612 673.73 NA 163.08 510.65 491.46 86.04 2.73 

 

POSOUZENÍ VÝVOJE PRŮMĚRNÝCH VELIČIN HYDROLOGICKÉ BILANCE 

Na obrázcích 6-16 až 6-21 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 



 

 

Rebilance zásob podzemních vod                                                         ID EIS 10051606-SFŽP 

110 

 

modelu, váhy jsou kubickou funkcí převrácené hodnoty vzdálenosti), šedivý pás odpovídá 95% 

intervalu spolehlivosti odhadu průměru. Vývoj srážek a teploty je uveden i v kapitole 4.2 Hydrologie. 

 

Obrázek 6-16 Vývoj průměrných ročních srážek 

 

Obrázek 6-17 Vývoj průměrné roční teploty. 

 

Obrázek 6-18 Vývoj aktuální evapotranspirace (odhad z modelu BILAN). 
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Obrázek 6-19 Vývoj průměrného ročního odtoku (odhad z modelu BILAN) 

.  

Obrázek 6-20 Vývoj průměrné roční dotace zásob podzemní vody (odhad z modelu BILAN) 

 

 

Obrázek 6-21 Vývoj průměrného ročního základního odtoku (odhad z modelu BILAN). 
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V tabulkách 6-7 až 6-10 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 kap. 4.2. 

 
 

Tabulka 6-7 Vývoj odtoku (odhad z modelu BILAN) 

období 
1961-1980 1981-2010 2001-2010 

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

HGR 4612 143.03 148.57 1.04 163.08 1.10 

povodí Klíšský p. (Ústí n/L) 187.76 191.82 1.02 206.04 1.07 

   dif. - poměr 

 

Tabulka 6-8 Vývoj aktuální evapotranspirace (odhad z modelu BILAN). 

období 
1961-1980 1981-2010 2001-2010 

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

.HGR 455.77 480.11 1.05 491.46 1.02 

povodí Klíšský p. (Ústí n/L) 456.01 476.99 1.05 481.66 1.01 

 

Tabulka 6-9 Vývoj dotace zásob podzemní vody (odhad z modelu BILAN) 

období 
1961-1980 1981-2010 2001-2010 

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

.HGR 66.59 73.29 1.10 86.04 1.17 

povodí Klíšský p. (Ústí n/L) 85.67 91.77 1.07 100.49 1.10 

 

Tabulka 6-10 Vývoj základního odtoku (odhad z modelu BILAN) 

období 
1961-1980 1981-2010 2001-2010 

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

.HGR 65.37 71.24 1.09 77.00 1.08 

povodí Klíšský p. (Ústí n/L) 83.45 89.48 1.07 89.89 1.00 

 

6.1.2. POSOUZENÍ MOŽNÝCH DOPADŮ ZMĚN KLIMATU 

Posouzení možných dopadů klimatické změny bylo provedeno na základě simulací 15 regionálních 

klimatických modelů pro časové horizonty 2025 (2011-2040), 2055 (2041-2070) a 2085 (2071-2100). 

Vzhledem k dostupným datům jsou uvažovány změny oproti období 1961-1990, které je standardně 

uvažováno pro referenční klima ve studiích dopadů změn klimatu. 

Uvažované změny srážek i teploty udává obr. 6-22. 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. 6-23. Z hlediska možných využití podzemních vod je podstatné, že 

zejména v časově vzdálenějších časových úrovních se základní odtok od května až do listopadu 

zmenšuje. 
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Obrázek 6-22 Měsíční změny srážek (poměr) a teploty vzduchu (rozdíl) 

dle RCM simulací pro jednotlivé měsíce. Krabicové grafy indikují 5%, 25%, 50%, 75% a 95% kvantil rozdělení 

měsíčních změn v souboru klimatických modelů. 

 

Obrázek 6-23 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. 
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ZHODNOCENÍ MONITORINGU A NÁVRH ÚPRAVY POZOROVACÍ SÍTĚ. 

Stávající stanice na Klíšském potoce jako ukazatel hydrologických poměrů v posuzovaném rajonu 

postačuje, částečně využitelné je i měření na Jílovském potoce, další měření nenavrhujeme, nalézt 

vhodný profil je v daném území velmi obtížné až nemožné, a vzhledem k malému bilančnímu 

významu tohoto HGR 4612 to není ani prioritní.  

 

 

 

 

6.2. HYDRAULICKÝ MODEL PROUDĚNÍ PODZEMNÍ VODY 

 

Modelové zhodnocení oblasti hydrogeologického rajonu (HGR) 4612 – Křída Dolního Labe po 

Děčín – levý břeh, severní část je zpracováno v rámci regionálního modelu „Křída dolního Labe“. 

Situace území regionálního hydraulického modelu a hodnoceného hydrogeologického rajonu 4612 je 

vykreslena v obrázku 6-24. 

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. 
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Obrázek 6-24 Situace hydrogeologického rajonu 4612 a modelového regionu 13 

je barevně odlišena, šedivě - plocha území regionálního hydraulického modelu 

 

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. 
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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 4612) 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 4612 je uvedena v kapitole 5 Koncepční 

hydrogeologický model.  

 

Diskretizace modelového území 

Rozsah modelového území je vykreslen v obr. 6-24. 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: 

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-BC. 

3. Třetí modelová vrstva reprezentuje v území rajonu 4612 kolektor B, který na východě rajonu 

přechází do kolektoru BC. 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. 

Téměř v celém území rajonu 4612 se v nadloží kolektoru B-BC vyskytují mladší sedimenty - proudění 

podzemí vody je na tomto území simulováno ve všech 5 modelových vrstvách. 
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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. 

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 4612 je srážková infiltrace zadána v intervalu 2.8 – 7.6 l/s/km
2
. Maxima efektivní srážkové 

infiltrace jsou zadána v oblasti mezi Teplicemi a Telnicí na úpatí Krušných hor. Minima efektivní 

infiltrace v hydrogeologickém rajonu 4612 jsou zadána v nivách Bíliny a Labe. Plošné rozložení 

modelové infiltrace je odvozeno úpravou matic srážkového normálu období 1981 - 2010 poskytnutých 

z ČHMÚ. Pro hydrogeologický rajon 4612 je modelová infiltrace zadána na celkové úrovni 1508 l/s. 

To odpovídá specifiku 4.5 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 rovněž 

přiměřená shoda pozorovaných a modelových průtoků. 

Rozložení zón modelové horizontální hydraulické vodivosti zadávaných v 3. modelové vrstvě 

(kolektor BC) je dokumentováno v obr. 6-30. Rozložení modelových zón zadávaných v 5. modelové 

vrstvě (kolektor A - perucko-korycanské souvrství; bazální poloha spojeného kolektoru AB) je 

dokumentováno  v obr 6-31.  Koeficienty  hydraulické vodivosti v bazálním kolektoru AB jsou v 

oblasti HGR 4612 zadány v rozmezí 2.10
-9

  až 9.10
-6

 m/s . Značnou část území hodnoceného rajonu 

charakterizuje koeficient hydraulické vodivosti 9.10
-6

 m/s . Uvedené nízké hodnoty koeficientu 

hydraulické vodivosti jsou situovány na linii předpokládaného přerušení hydraulické spojitosti 

bazálního kolektoru na zvolené zlomové linii. Orientačně je tak vymezen hydraulický rozsah Ústecké 

termy. 



 

 

Rebilance zásob podzemních vod                                                         ID EIS 10051606-SFŽP 

118 

 

Modelové hodnoty specifické napjaté storativity byly při kalibraci transientního modelu ve 3. i 5. 

modelové vrstvě zadány hodnotou 2.10
-6

 m
-1

. 

 

6.2.2. MODELOVÉ PRŮBĚHY HLADIN A PROUDĚNÍ PODZEMNÍ VODY  

REŽIM NEOVLIVNĚNÝ ODBĚRY 

Izolinie hladiny podzemní vody varianty bez simulovaných odběrů pro 3. modelovou vrstvu (kolektor 

B-BC) obsahuje obr. 6-34, resp. obr. 6-35 pro 5. modelovou vrstvu (bazální kolektor AB). 

Hladina v připovrchové zóně je určována morfologií terénu. K odvodnění dochází k nejbližší vodoteči. 

Za neovlivněných poměrů proudění má hladina podzemní vody v bazálním kolektoru AB nejvyšší 

úroveň při krušnohorském zlomu. Hladina v oblasti Ústí nad Labem  dosahovala v době zahájení 

prvních průzkumných prací přibližně 215 m n. m. (modelová hladina vychází níž - cca 205 m n. m.). 

K odvodnění pravděpodobně docházelo při okrajích struktury (přetokem přes litoměřický zlom a 

přetokem přes děčínské zlomové pole). Východní omezení Ústecké termy není přesně identifikováno. 

Obdobná piezometrická výška jako v Ústecké termě byla měřena vrtem SK-13C Prosetín. 

Pravděpodobně je okraj struktury dán průběhem zlomů na pomezí rajonů 4612 a 4620. V modelovém 

hodnocení je Ústecká terma schematizovaně ukončena na jediné zlomové linii. Severozápadním 

směrem může být bazální kolektor hydraulicky spojitý až do oblasti děčínského zlomového pole, kde 

pravděpodobně dochází k odvodnění. 

Rajon 4612 zaujímá značnou část území Ústecké termy s výskytem nízkotermálních podzemních vod 

v bazálním kolektoru AB. Na SV ale hranice hydrogeologického rajonu zaujímá i část Děčínské 

termy. Sloučením bilance proudění v oblasti Ústecké termy a v části oblasti Děčínské termy je 

zkomplikováno bilancování a současně dochází ke snížení vypovídací hodnoty zjištěných údajů. 

Vlastní zdroje podzemní vody v území hydrogeologického rajonu tvoří součet infiltrace do všech 

modelových vrstev: 1220 + 108 + 180 = 1508 l/s. Téměř v celé ploše rajonu vystupují na povrch 

horniny s funkcí izolátoru. 

Velká část proudění podzemní vody je omezena na připovrchovou zónu - infiltrované a drénované 

množství podzemní vody v rámci 1. až 3. modelové vrstvy je blízké, vertikální přetok podzemní vody 

mezi vrstvami přes podloží je v řádu desítek litrů za sekundu. 

K přetékání proudu podzemní vody s okolními hydrogeologickými rajony dochází v rámci 3. až 5. 

modelové vrstvy (simulován spojený kolektor AB) u jednotek s identifikátory 4730, 4630 a 4620. 

Přítok a odtok (za neovlivněných poměrů proudění) podzemní vody z a do sousedních rajonů dosahuje 

úhrnně 90 a 60 l/s. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Rebilance zásob podzemních vod                                                         ID EIS 10051606-SFŽP 

119 

 

Tabulka 6-11 Bilance proudění podzemní vody; neovlivněné poměry proudění; 1 – 5 modelová vrstva 

 infiltrace toky odběry podloží 2131 4611 4620 celkem 

přítok (l/s) 1220 0 0 96 4 38 122 1479 

odtok (l/s) 0 1366 0 66 7 5 35 1479 
 

 infiltrace toky odběry nadloží podloží 2131 4611 4620 celkem 

přítok (l/s) 108 0 0 66 33 0 2 5 214 

odtok (l/s) 0 94 0 96 22 0 0 2 214 
  

 infiltra

ce 

toky odběr

y 

nadlo

ží 

podlo

ží 

2131 2132 4611 4620 4630 4730 celkem 
přítok (l/s) 180 0 0 22 93 0 0 0 29 31 1 355 

odtok (l/s) 0 200 0 33 90 0 0 0 4 23 5 355 

 

 infiltrac

e 

toky odběry nadloží podloží 2131 4611 4620 4630 4730 celkem 
přítok (l/s) 0 0 0 90 104 0 0 1 3 0 199 

odtok (l/s) 0 0 0 93 94 0 1 0 11 0 199 
   

 infiltrace toky odběry nadloží 2131 4611 4630 4730 celkem 

přítok (l/s) 0 0 0 94 0 0 13 14 121 

odtok (l/s) 0 0 0 104 0 0 9 7 121 

 

Vyčíslené přetoky podzemní vody (122 a 35 l/s) se sousedním rajonem 4620 vznikají v rámci 

připovrchové zóny v údolní nivě Labe v důsledku přetékání hranice rajonů proudem podzemí vody 

(severní výběžek rajonu 4620). Podstatné je, že na hranici hydrogeologických rajonů v nivě Labe 

dochází k drenáži (nejedná se o transitní proud podzemní vody). 

Výměna podzemní vody s rajony 2131 a 4611 je bilančně nevýznamná. 

 

SIMULACE PROUDĚNÍ PODZEMNÍ VODY S ODBĚRY 

Izolinie hladiny podzemní vody při simulovaných odběrech blízkých maximálním odběrům obsahuje 

obr. 6-34 pro 3. modelovou vrstvu, resp. obr. 6-35 pro 5. modelovou vrstvu. V přílohách jsou 

vyznačena i místa odběrů podzemní vody. Vykresleny jsou snížení hladiny podzemní vody oproti 

neovlivněnému stavu odběry. Realizovaný odběr z počátku devadesátých let 72 + 106 + 11 = 189 l/s je 

podstatně menší než vlastní zdroje podzemí vody pro území rajonu (1508 l/s). 

Bazální kolektor AB v Ústecké termě je do značné míry izolován od nadložního připovrchového 

oběhu  podzemní   vody   i   od   významnějších   bočních   přítoků.   Přibližný   přetok   z   jímaných a 

havarovaných  vrtů  na  úrovni  58  l/s  způsobil  v  Ústí  nad  Labem  pokles  hladiny  podzemí  vody 

k úrovni 150 m n. m. (cca o 60 m oproti neovlivněným poměrům a pouze cca 10 m nad úroveň hladiny 

Labe). 

Obdobně v oblasti Děčínské termy odběr na přibližné úrovni 115 l/s způsobil zaklesnutí hladiny 

podzemní vody v hlavním kolektoru BC k úrovni 140 m n. m. 
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Tabulka 6-12 Bilance proudění podzemní vody; maximální odběry; 1 – 5 modelová vrstva 

 infiltrace toky odběry podloží 2131 4611 4620 celkem 

přítok (l/s) 1220 0 0 76 4 38 113 1451 

odtok (l/s) 0 1250 72 72 7 5 46 1451 
 

 infiltrace toky odběry nadloží podloží 2131 4611 4620 celkem 

přítok (l/s) 108 0 0 72 13 0 2 5 199 

odtok (l/s) 0 93 0 76 28 0 0 2 199 
  

 infiltra

ce 

toky odběr

y 

nadlo

ží 

podlo

ží 

2131 2132 4611 4620 4630 4730 celkem 
přítok (l/s) 180 0 0 28 114 0 0 0 68 27 8 425 

odtok (l/s) 0 178 106 13 92 0 0 0 7 20 8 425 

 

 infiltrac

e 

toky odběry nadloží podloží 2131 4611 4620 4630 4730 celkem 
přítok (l/s) 0 0 0 92 126 0 1 2 3 0 224 

odtok (l/s) 0 0 0 114 102 0 0 0 8 0 225 
   

 infiltrace toky odběry nadloží 2131 4611 4630 4730 celkem 

přítok (l/s) 0 0 0 102 0 0 13 36 152 

odtok (l/s) 0 0 11 126 0 0 9 7 153 

 

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   4612   v simulovaném   období   je  dokumentován na 

obr. 6-25. Průměrný odběr v posuzovaném rajonu v simulovaném období let 2001-2010 dosahoval 

38.5 l/s. Největší odběr podzemní vody byl evidován pod označením VHB 330410 (SčVK Telnice). 

 

Obrázek 6-25 Vývoj ročních odběrů v období hydrologických let 2001-2010 
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Pro rajon 4612 jsou k dispozici režimní měření hladiny podzemní vody v kvartérních vrtech VP-1871, 

2M-188 a v křídovém vrtu 2H-295 (kolektor AB). 

Vrt VP-1871 (povodí Bíliny) vykazuje charakteristické sezónní kolísání hladiny podzemní vody. 

Modelová infiltrace je zpřesněna podle vývoje hladin v tomto vrtu při vědomí, že povodí Bíliny je 

značně větší než je plocha hodnoceného rajonu. Kolísání hladiny v kvartérním vrtu proto nemusí nutně 

reprezentovat pouze vývoj zásoby podzemní vody v hodnoceném rajonu. 

 

 

Obrázek 6-26 Měřené a modelové hladiny, vrt VP-1871 

kolektor Q, hloubka 12 m, nesaturovaná zóna 7,7 m 

 

Stanovení infiltrace v hydraulickém modelu je založeno na kalibraci podle vývoje hladin v mělkém 

vrtu VP-1871 v povodí Bíliny. Měřené hlubinné vrty na území rajonu (bazální kolektor AB; TH-20, 

SK-13C, 2H-295) vykazují v hodnoceném období vzestup hladiny podzemní vody v důsledku 

předchozí likvidace objektů s nekontrolovaným přetokem. Navíc kolísání hladin v hlubinném 

kolektoru, hydraulicky odtěsněném od připovrchové zvodně, neumožňuje detailně posuzovat kolísání 

efektivní infiltrace na hladinu podzemní vody v připovrchové zóně. 
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Obrázek 6-27 Roční hodnoty relativní infiltrace – transientní simulace období hydrologických let 2001-2010  

 

Nejsušší byly na území hydrologického rajonu 4612 podle modelového hodnocení hydrologické roky 

2003 a 2004. Naopak nejvlhčí byly z hlediska doplnění zásob podzemní vody hydrologické roky 2002 

a 2010 (obr. 6-27). 

 

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 zkalibrovaných v rámci 

transientního modelu pro období hydrologických let 2001 až 2010.  

Hodnoty efektivní infiltrace v ploše hydrogeologického rajonu 4612 (průměrný hydrologický rok) jsou 

dokumentovány v grafu na Obr. 6-28. Odpovídající hodnoty měsíční drenáže podzemní vody do říční 

sítě v území rajonu jsou v grafu na Obr. 6-29. V grafech uvedené relativní hodnoty pro jednotlivé 

měsíce jsou násobky průměrné infiltrace resp. drenáže (1508 l/s resp. 1660 l/s) odladěné v rámci 

stacionárních simulací. Odběr je zadán 38.5 l/s.  
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Obrázek 6-28 Doplňování přírodních zdrojů v průměrném hydrologickém roce 

 

 Vlhčí perioda s nadprůměrným doplňováním zásob podzemní vody se vyskytuje v období 

listopad - březen.  

 K minimálnímu doplňování dochází v období květen - červenec (absolutní minimum červen). 

 Jako u některých dalších rajonů vychází infiltračně “bohatší” i měsíce srpen a říjen, kdy 

srpnová průměrná infiltrace je dokonce jako nadprůměrná. 

 

 

Obrázek 6-29 Drenáž podzemní vody do povrchových vod v průměrném hydrologickém roce  

 

Modelová drenáž podzemní vody do povrchových toků je relativně stabilní. Důvodem je vyhlazený 

průběh modelové infiltrace (bez extrémů jednotlivých let). 
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Maximální odtok (na úrovni 1.12 násobku drenáže průměrné) nastává v březnu. Minimální odtok v 

průměrném hydrologickém roku (0.91 násobku průměrné drenáže) vychází v červnu, červenci a září. 

Drenáž podzemní vody do říční sítě je v hodnoceném rajonu úzce spjata s vývojem zásoby podzemí 

vody v připovrchové zóně. Objem vody proudící v bazálním kolektoru AB je relativně malý. 

 

VARIANTNÍ SIMULACE VODOHOSPODÁŘSKÉHO VYUŽITÍ ÚZEMÍ 

V rámci hydrogeologických modelů byly realizovány stacionární simulace variantních odběrů 

podzemní vody za účelem posuzování jejich regionálního vlivu. Prezentovány jsou: 

 varianta současných odběrů - odběry na úrovni průměru roku 2010 z každého registrovaného 

odběrného místa, v HGR 4612 simulovány odběry 36.2 l/s, 

 varianta  blízké  perspektivy  -  odběry  na  úrovni  maxima  dosaženého  za  roky  2007  -  

2010 z každého registrovaného odběrného místa, v HGR 4612 simulovány odběry 47.8 l/s. 

Porovnání variant celkového odběru z rajonu 4640 obsahuje tab. 6-13. Současný odběr podzemní vody 

je ve srovnání s maximálním odběrem přibližně o 81 % menší. Modelem testované perspektivní 

odběry, odvozené z kolísání odběrů v posledních letech, jsou o 75 % menší než odběry maximální. 

Významnější navýšení odběru oproti současnému stavu tak není v hodnoceném regionu 

pravděpodobné. 

Tabulka 6-13 Varianty zadaných modelových odběrů  

 odběr (l/s) 

HG rajon plocha (km2) max. současný perspektivní 

4612 331.8 190.1 36.2 47.8 

 

V tabulkách. 6-14, resp. 6-15 jsou uvedeny základní bilance pro varianty současných a perspektivních 

odběrů podzemní vody. 

 

Tabulka 6-14 Bilance proudění podzemní vody; současné odběry; 1 – 5 modelová vrstva 

 infiltrace toky odběry podloží 2131 4611 4620 celkem 

přítok (l/s) 1220 0 0 90 4 38 111 1463 

odtok (l/s) 0 1322 21 67 7 5 41 1463 
 

 infiltrace toky odběry nadloží podloží 2131 4611 4620 celkem 

přítok (l/s) 108 0 0 67 28 0 2 5 210 

odtok (l/s) 0 93 1 90 24 0 0 2 210 
  

 infiltra

ce 

toky odběr

y 

nadlo

ží 

podlo

ží 

2131 2132 4611 4620 4630 4730 celkem 
přítok (l/s) 180 0 0 24 90 0 0 0 29 30 2 355 

odtok (l/s) 0 188 15 28 89 0 0 0 8 21 5 355 

 

 infiltrac

e 

toky odběry nadloží podloží 2131 4611 4620 4630 4730 celkem 
přítok (l/s) 0 0 0 89 101 0 0 1 3 0 194 

odtok (l/s) 0 0 0 90 93 0 0 0 10 0 194 
   

 infiltrace toky odběry nadloží 2131 4611 4630 4730 celkem 

přítok (l/s) 0 0 0 93 0 0 13 15 122 

odtok (l/s) 0 0 3 101 0 0 9 9 122 
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Aktuální úhrnný odběr podzemní vody v oblasti Ústecké termy na území rajonu je dán odběry pro 

ZOO a Městské služby (úhrn 8 l/s). 

Odběr v oblasti Děčínské termy (ale již na území rajonu 4650) je dán odběry pro plavecký areál 

(Děčínská sportovní, p.o.) a sezónními odběry pro TERMO Děčín a.s. (úhrn přibližně 40 l/s). 

Pokles odběrů oproti počátku devadesátých let 20. století způsobil pozorované vzestupy podzemí vody 

v oblasti Ústecké i Děčínské termy. 

 

Tabulka 6-15 Bilance proudění podzemní vody; perspektivní odběry; 1 – 5 modelová vrstva 

 infiltrace toky odběry podloží 2131 4611 4620 celkem 

přítok (l/s) 1220 0 0 89 4 38 109 1459 

odtok (l/s) 0 1315 24 68 7 5 41 1459 
 

 infiltrace toky odběry nadloží podloží 2131 4611 4620 celkem 

přítok (l/s) 108 0 0 68 27 0 2 5 209 

odtok (l/s) 0 93 1 89 24 0 0 2 209 
  

 infiltra

ce 

toky odběr

y 

nadlo

ží 

podlo

ží 

2131 2132 4611 4620 4630 4730 celkem 

přítok (l/s) 180 0 0 24 89 0 0 0 30 29 2 354 

odtok (l/s) 0 180 21 27 89 0 0 0 10 21 5 354 

 

 infiltrac

e 

toky odběry nadloží podloží 2131 4611 4620 4630 4730 celkem 
přítok (l/s) 0 0 0 89 101 0 0 1 3 0 194 

odtok (l/s) 0 0 0 90 93 0 0 0 10 0 194 
 
  

 infiltrace toky odběry nadloží 2131 4611 4630 4730 celkem 

přítok (l/s) 0 0 0 93 0 0 13 15 122 

odtok (l/s) 0 0 3 100 0 0 9 10 122 

 

Perspektivní odběry jsou vzhledem k vyrovnaným odběrům v posledním období blízké odběrům 

současným. 

Podíl současného odběru na vlastních zdrojích rajonu je 40 / 1508 = 0.03. Zdroje podzemní vody jsou 

ale převážně rozptýlené v připovrchové zóně (kvartérní sedimenty, oblast zvětrání křídových 

sedimentů a vulkanitů). 

 



 

 

Rebilance zásob podzemních vod                                                         ID EIS 10051606-SFŽP 

126 

 

 

Obrázek 6-30 Rozložení horizontální hydraulické vodivosti v 

modelu, kolektor C_BC v modelu regionu 13 
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Obrázek 6-31 Rozložení horizontální hydraulické vodivosti v 

modelu, kolektor A_AB v modelu regionu 13 
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Obrázek 6-32 Modelové izolinie hladiny podzemní 

vody, kolektor C_BC, neovlivněné poměry proudění 

v modelu regionu 13 
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Obrázek 6-33 Modelové izolinie hladiny podzemní 

vody, kolektor A_AB neovlivněné poměry proudění 

v modelu regionu 13 
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Obrázek 6-34 Modelové izolinie hladiny podzemní 

vody, kolektor C_BC, maximální odběry v modelu 

regionu 13 
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Obrázek 6-35 Modelové izolinie hladiny podzemní 

vody, kolektor A_AB, maximální odběry 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 4612 

KOLEKTOR celkový počet analýz v databázi 
použité analýzy 

upravitelnost chemický typ 

A 48 47 41 

C 13 13 13 

D 25 24 21 

Připovrchová zóna 196 196  

Indikace znečištění 159 159  

 

Analýzy podzemních vod z indikačních, monitorovacích a sanačních vrtů v oblasti starých 

ekologických zátěží nebyly zahrnuty do celkového hodnocení upravitelnosti podzemních vod. 

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

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

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

pro vyhodnocení upravitelnosti. 

V kolektoru A-AB v HGR 4612 převažuje kategorie upravitelnosti >A3, která je způsobena zvýšenou 

teplotou a zvýšeným obsahem železa, a z části též fluoru a síranů. Na severu rajonu, mimo dosah 

termálních vod převažuje kategorie A2 a A3, vlivem železa a fluoru.  

Upravitelnost kolektoru C-BC mezi Ústím n. L. a Děčínem na SV rajonu v kategorii >A3 způsobuje 

zejména vyšší teplota a fluor. V území mimo dosah termálních vod patrně převažuje kategorie A2 a 

A3, avšak s naprostým minimem dat (5 údajů s upravitelností od A1 po >A3). Lokální znečištění je 

vyjmuto do vrstvy připovrchové zóny, proto se opticky v kolektoru C neprojevuje.  

Kolektor D v merboltickém souvrství v širším okolí Labe (mimo Ústí n. L.) je typický nejlepší 

kategorií A1. Okolí Ústí nad Labem a asi i Děčína patří převážně do kategorie A2 způsobené 

zvýšeným obsahem Fe, Mn. Jen ojediněle se vyskytuje kategorie A3. 

Připovrchová zóna neodpovídá poměrům v kolektoru C ani D - převažuje kategorie A2 a A3. 

Kategorie >A3 převažuje v Ústí nad Labem. 

Znečištění je vázáno na skládky a průmysl v okolí Ústí nad Labem, Děčína a Krupky (Teplicko). 
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Obrázek 7-1 Upravitelnost podzemní vody kolektoru A_AB  
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Obrázek 7-2 Upravitelnost podzemní vody kolektoru C_BC 
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Obrázek 7-3 Upravitelnost podzemní vody kolektoru D  
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Obrázek 7-4. Upravitelnost podzemní vody připovrchové zóny včetně indikace znečištění  
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7.2. VÝVOJ KVALITY PODZEMNÍ VODY 

V rajonu 4612 se nachází 5 vrtů a jeden pramen s reprezentativními časovými řadami chemického 

složení vody. Odběry byly prováděny dvakrát ročně od roku 1991. Přehled vrtů je uveden v tabulce 7-

3 a na obr. 7-5, grafy koncentrací vybraných prvků na obr. 7-6, s proloženými regresními přímkami. 

Jeden vrt reprezentuje kvartér, jeden terciér, pramen reprezentuje izolátor (analog kolektoru C), 

kolektor C reprezentuje jediný vrt a dva vrty sledují kolektor A. 

 

 

Obrázek 7-5. 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 -763721.71 -976443.82 143.72 TH-10 VP 8411 AB 440.8 Ústí n.L. - Předlice 

vrt -763744 -976482 143.39 VP 1873 VP 1873 Q 12.5 Ústí n.L. - Předlice 

vrt -768045.95 -973692.01 177.43 2H-190 VP 8465 Neogen 126.8 Chabařovice 

vrt -750284.13 -968346.54 159.81 2H-295 VP 8500 AB 453.8 Vilsnice 

vrt -750276.88 -968339.86 159.93 2H-185 VP 8467 C 198.9 Vilsnice 

pramen -760263 -967235 425 U rybníčka PP0525 C (izolátor) 0 Velké Chvojno 
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Obrázek 7-6. Časové řady s proloženými regresními přímkami koncentrací Cl, NO3 a SO4 a celkové mineralizace 

(TDS) 
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Obrázek 7-6a Detailnější měřítko časových řad koncentrací Cl, NO3 a SO4 ve vrtu VP8411. 

 

U vrtu TH-10 (kolektor A) není pozorovatelný žádný trend, jeho složky dlouhodobě stagnují. Druhý 

vrt z kolektoru A (2H-295/VP8500) má mírně poklesový trend u síranů, avšak pro krátkost doby 

pozorování trend není nezpochybnitelný. Zcela totožně se lze vyjádřit o vrtu 2H-185 (VP8467) 

sledující kolektor C. Dlouhodobý trend pramene U rybníčka PP0525 z turonského izolátoru vykazuje 

klesající obsahy síranů a chloridů; naopak stoupají koncentrace dusičnanů. Ostatní vrty 

s bilancovanými kolektory nesouvisí. 
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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.  

Obrázek 8-1 ukazuje rozmístění jednotlivých maloplošných zvláště chráněných území, evropsky 

významných lokalit, ptačích oblastí v HGR 4612. Seznam MZCHÚ, EVL a PO je uveden i v tab. 8-1, 

8-2. 

 

 

Obrázek 8-1 Vodní biotopy v HGR 4612, 

maloplošná zvláště chráněná území (MZCHÚ), evropsky významné lokality (EVL) a ptačí oblasti (PO) 
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Tabulka 8-1 Seznam maloplošných zvláště chráněných území (MZCHÚ) v HGR 4612 

KOD KAT NÁZEV 

ROZLOHA 

(ha) 

Rozloha 

biotopu % 

Orgán ochrany 

přírody 

853 OP Kozí vrch 12,9013 0 0 AOPK ČR 

853 PR Kozí vrch 32,9888 0 0 AOPK ČR 

518 NPP Vrkoč 2,6136 0 0 AOPK ČR 

353 PR Rač 15,2665 0 0 krajský úřad 

2143 PP Divoká rokle 2,4217 0 0 AOPK ČR 

2151 OP Malhostický rybník 11,4632 0,7284 6,35 krajský úřad 

2151 PR Malhostický rybník 23,4975 18,9178 80,51 krajský úřad 

1890 PP Pod lesem 20,3359 8,4627 41,61 AOPK ČR 

2214 OP Bohyňská lada 0,3074 0,2267 73,75 AOPK ČR 

2214 PR Bohyňská lada 14,5018 1,7155 11,83 AOPK ČR 

5756 OP Kateřina - mokřad 9,4997 0 0 krajský úřad 

5756 PP Kateřina - mokřad 9,895 1,1735 11,86 krajský úřad 

1643 OP Jílovské tisy 18,0678 0 0 AOPK ČR 

1643 PP Jílovské tisy 26,3442 0 0 AOPK ČR 

1821 OP Libouchecké rybníčky 4,6918 1,5071 32,12 AOPK ČR 

1821 PR Libouchecké rybníčky 2,1377 0,8197 38,34 AOPK ČR 

1728 PP Nebočadský luh 12,1541 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 (EVL) a ptačích oblastí (PO) v HGR 4612 

KOD SITECODE KAT NÁZEV 

ROZLOHA 

(ha) BIOREG PO_vodni PO_habitat PO_druh 

2811 CZ0423653 EVL Jílové u Děčína - škola 0,0873 c       

2812 CZ0423215 EVL Kateřina - mokřad 9,8511 c ano   1188 

2839 CZ0423228 EVL Strádovský rybník 3,7983 c ano   1188 

5468 CZ0420451 EVL 

Bohyňská lada, Chmelník, 

 Lotarův vrch 376,8554 c ano  6410, 91E0   

5478 CZ0420500 EVL Libouchecké bučiny 601,5499 c       

5504 CZ0424127 EVL Východní Krušnohoří 14635,13 c ano 

 6430, 91D0, 

91E0, 9410 1061 

2300 CZ0421006 PO Labské pískovce 35479,98     

2315 CZ0421005 PO Východní Krušné hory 16367,7     

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  

 

 

8.1.  PRIORITNÍ MALOPLOŠNÉ ZVLÁŠTĚ CHRÁNĚNÁ ÚZEMÍ VE SPRÁVĚ 

AOPK ČR S VAZBOU NA PODZEMNÍ VODU 

AOPK ČR spravuje 24 CHKO (včetně PR a PP ležících na jejich území) a dále NPR a NPP mimo 

území národních parků a vojenských újezdů. Z těchto lokalit, ležících zároveň v zájmovém území, 

bylo po odborném posouzení vybráno 48 lokalit, které byly identifikovány jako prioritní z hlediska 

jejich vazby na podzemní vodu.  
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Všechny lokality s vazbou na podzemní vodu jsou potenciálně ohroženy změnami vodního režimu a je 

nutné je v hydrogeologických modelech zohlednit. Obecně lze konstatovat, že rizikový rozsah změny 

vodního režimu je různý pro jednotlivé biotopy. Komplexní studii, v jakém rozsahu se mají pohybovat 

optimální parametry vodního režimu jednotlivých biotopů, nemá AOPK ČR k dispozici a vznik takové 

studie by byl velmi žádoucí.  

Vybrané prioritní lokality jsou takové, u kterých je známé nebo předpokládané výraznější přímé 

ohrožení vodního režimu antropogenními činnostmi. Na těchto lokalitách by bylo vhodné zpracovat 

detailnější hydrogeologický průzkum resp. je podrobit hlubším hydrogeologickým analýzám, zjistit 

optimální parametry vodního režimu konkrétně pro tato území. MZCHÚ byla vybrána jednotlivými 

regionálními pracovišti AOPK ČR v rámci jejich územní působnosti. Platí, že MZCHÚ kategorií PR a 

PP jsou prioritní z regionálního hlediska, zatímco z národního hlediska jsou prioritní MZCHÚ 

kategorií NPR a NPP.  

HGR 4612 obsahuje jednu vybranou lokalitu, která byla identifikována jako prioritní s cennými 

ekosystémy z hlediska jejich vazby na podzemní vodu: 

 

PR BOHYŇSKÁ LADA  

Popis: Komplex ovsíkových, střídavě vlhkých bezkolencových a vlhkých pcháčových luk a 

širokolistých suchých trávníků. Významné je zastoupení množství zvláště chráněných druhů rostlin, 

zejména z čeledi orchidejovitých.  

Vodní režim: Biotopy s určitou vazbou na podzemní vodu (vlhké pcháčové a střídavě vlhké 

bezkolencové louky) jsou vyvinuty na menšině území. Z důvodu zachování mozaikovitosti biotopů je 

nicméně lokalita citlivá na případné narušení vodního režimu a aridizaci. Zřejmě ohroženo čerpáním 

podzemních vod pro potřeby města Děčín a pro zemědělství a průmysl (pravděpodobně puklinový 

oběh vody). 

 

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. 
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8.1.1. POPIS JEDNOTLIVÝCH CHRÁNĚNÝCH ÚZEMÍ 

BOHYŇSKÁ LADA (CHMELNÍK, LOTARŮV VRCH) 

 

Obrázek 8-2 Vstavač kukačka (Orchis morio) (Foto: Hans Hillewaert, CC BY-SA 3.0) 

 

PR a EVL Bohyňská lada (Chmelník, Lotarův vrch) je jedinečný fragment tzv. orchideových luk s 

koncentrovaným výskytem mnoha zvláště chráněných druhů rostlin (např. hadilka obecná, hvozdík 

pyšný, pětiprstka žežulík, prstnatec májový, prstnatec Fuchsův, vemeník dvoulistý, vstavač kukačka, 

vstavač osmahlý). 

Území tvoří současné a bývalé louky a pastviny u Děčína. Louky představují velmi cenný komplex 

vlhkých lučních fytocenóz s bohatým výskytem vstavačovitých. Nadmořská výška území činí 280–

360 m n. m. Podložím jsou staré krušnohorské krystalinické horniny, částečně svrchnoturonské slíny 

(slínovce, jílovité vápence, vápnité jílovce). Časté jsou půdní sesuvy. Pomalé půdní sesuvy zabraňují 

postupnému šíření vysokostébelných trav na lokalitu (především svaz Arrhenatherion) a umožňují 

spolu s prováděným managementem lokality výskyt nízkostébelných společenstev trav, na která je 

vázán výskyt vzácných druhů vstavačovitých (Orchis morio, Orchis ustulata) a dalších ZCHD rostlin 

(např. Dianthus superbus). V rámci lokality se vyskytují vlhčí místa v terénních depresích a především 

v okolí Račího potoka, na která je vázán výskyt dalších ZCHD druhů (př. Dactylorhiza fuchsii, 

Dactylorhiza majalis, Ophioglossum vulgatum). Z území PR evidováno ojedinělé pozorování silně 

ohroženého druhu dle vyhl. 395/1992 Sb. Maculinea teleius (modrásek očkovaný). V blízkém okolí 

PR (na hranici EVL) zaznamenán výskyt krvavce a slabé populace Maculinea nausithous (modrásek 

bahenní). 

(http://www.ochranaprirody.cz, Buk M a kol. (2012) 

 

http://www.ochranaprirody.cz/
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KOZÍ VRCH 

 

Obrázek 8-3 Kozí vrch (Foto: Topi Pigula,CC BY 3.0) 

 

PR Kozí vrch tvoří skalnatý masiv se strmou skalní stěnou na levém břehu Labe 7 km východně od 

Ústí nad Labem. Výměra 39,6 ha, nadm. výška 147-380m. Vypíná se nad obcemi Mojžíř, Veselí, 

Neštědice. Přírodní rezervace vyhlášena 22. 9. 1983. 

Důvodem ochrany je ochrana významné krajinné dominanty labského údolí se všemi geologickými a 

geomorfologickými fenomény, mikroklimatickými jevy, rostlinnými a živočišnými společenstvy skal, 

sutí a přirozeného dubohabrového lesa, jakož i ochrana biologických procesů a funkcí biocentra 

regionálního významu. 

Výskyt chráněných druhů rostlin jako lomikámen latnatý, bělozářka liliová, tařice skalní, třemdava 

bílá, koniklec luční, zlatovlásek obecný, plamének přímý, lilie zlatohlávek.  

Těleso vlastního Kozího vrchu (kóta 380) je trachytickým lakolitem vmístěným v tektonicky 

predisponované a vulkanicky silně aktivní zóně tvz. centrálního riftového komplexu do hranice křída - 

vulkanický komplex. Těleso trachytu je intrudováno žilnými odštěpenými horninami pozorovatelnými 

zvláště v opuštěném lomu na J. úpatí vrchu. Lakolit je vypreparován silnou erozní činností řeky Labe. 

S touto erozí do jisté míry souvisí i další geologický fenomén - sesuvné území. Oblast v těsném S. 

sousedství Kozího vrchu je oblastí odlučnou a areál v SZ. okolí je akumulací recentně aktivního 

sesuvu, kde lze velmi dobře sledovat doprovodné jevy sesuvů jako například: boulovité zvlnění 

reliéfu, růst vegetace ovlivněný sesuvnými pohyby aj. Strmý skalnatý J. svah vrchu je pak místem, 

odkud stále dochází k řícení opadávajícího materiálu. 

(http://www.povrly.cz; http://lokality.geology.cz) 

 

VRKOČ 

NPP Vrkoč je tvarově a strukturou charakteristický skalní útvar, vybíhající z levého svahu labského 

údolí nad železniční trať Praha - Ústí nad Labem a tvořící důstojný protějšek pravobřežnímu hradu 

Střekov, byl vyhlášen za národní přírodní památku v roce 1966. Je určen k ochraně vynikající ukázky 

sloupcovité odlučnosti čediče orientované do tvaru obráceného vějíře. Název NPP zohledňuje lidové 

pojmenování skály podle typu úpravy vlasů. 

Lokalita Vrkoč představuje intruzivní těleso nefelinického bazanitu žilného tvaru, vypreparovaný erozí 

řeky Labe z pískovců merboltického souvrství a povrchových produktů efuzivní aktivity spodního 

subkomplexu. Výjimečná je zde vějířovitě uspořádaná sloupcová odlučnost. Pokud by se jednalo o 

běžnou pravou žílu, sloupcová odlučnost by byla subhorizontální, kolmá ke kontaktům. Zde však 

uspořádání sloupců indikuje ještě třetí plochu ochlazování situovanou vodorovně, v místě nad 

současným tělesem. Tuto plochu by mohl být povrch předpokládaného povrchového výlevu 

http://www.povrly.cz/
http://lokality.geology.cz/
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produkovaného právě touto žilou. Pak by těleso Vrkoče představovalo lineární přívodní dráhu, což je v 

souladu s představou riftového vulkanismu této oblasti. Vodopád na Podlešínském potoce (Vaňovský 

vodopád), cca 500 západně od NPP Vrkoč, se vytvořil díky nevyrovnané spádové křivce na stupni 

tvořeném odolnější horninou - lávovém výlevu bazanitu. 

 

 

Obrázek 8-4 Vrkoč je ojedinělou ukázkou vějířovité sloupcové odlučnosti čediče.(foto: Zdeněk Patzelt, 

http://www.cittadella.cz) 

 

Čelo žíly Vrkoče bylo v polovině 19. století odtěženo v souvislosti se stavbou železniční trati, což 

pomohlo k odkrytí nejznámější ukázky vějířovitého uspořádání sloupců (cca 40 m vysoká stěna přímo 

u trati, ve stěně je zřetelná svislá střední rýha, od které se na obě strany rozbíhají   vějířovitě prohnuté 

čedičové sloupky). 

Skalní útvar Vrkoče prorůstá tařice skalní (Aurinia saxatilis), v okolí se vyskytuje běžná hájová a 

vlhkomilná květena s množstvím druhů typických pro suťové lesy. 

Zoologický průzkum nebyl dosud proveden, ale charakter území napovídá, že by se zde mohla 

vyskytovat dosti významná fauna bezobratlých. Vlhká místa v zástinu hostí hojnou populaci mloka 

skvrnitého (Salamandra salamandra). Skladba dřevin suťových lesů (dub s příměsí lípy a javoru) je 

blízká přirozenému složení. 

Území navazuje na krajské město Ústí nad Labem, je proto využíváno především pro příměstskou 

turistiku. V bezprostřední blízkosti je umístěn labský dopravní koridor (železniční trať, silnice, řeka 

Labe). Vlastní skalní útvar je nárazově očišťován od náletů dřevin. 

(http://www.cittadella.cz, http://lokality.geology.cz) 

 

http://www.cittadella.cz/
http://www.cittadella.cz/
http://lokality.geology.cz/
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RAČ 

 

Obrázek 8-5 PR Rač z jihu (Foto: Petr Kinšt, CC BY-SA 3.0) 

 

PR Rač je přírodní rezervace nacházející se v katastrálním území zaniklé obce Lochočice v okrese Ústí 

nad Labem, na jižním svahu trachytového vrchu Hradiště u Habří, který geomorfologicky náleží 

Českému středohoří. Byla zřízena 9. července 1953, její výměra činí 15,41 hektarů. Důvodem zřízení 

je ochrana teplomilných společenstev a ukázka sukcese na bývalých obdělávaných pozemcích. 

Vrch je tvořen třetihorní neovulkanickou horninou - sodalitický trachyt - miocen. stáří. Trachyt má 

deskovitou odlučnost, která je na j. svahu kombinována se sloupcovitou odlučností. Skalní výchozy 

zde mají charakter mohutných mrazových srubů. Zachovaly se i opuštěné trachytové lůmky. 

Většina území rezervace je pokryta hustým křovinatým porostem, pouze na úpatí vystupují obnažené 

znělcové balvany. Nejnápadnější jsou tzv. Psí kameny v jihozápadním cípu rezervace, asi 30 m vysoká 

skála ve skupině stromů (dub, borovice) s velice chudým bylinným podrostem. Další výchozy skalek 

při spodní hranici rezervace jsou méně nápadné. Pod nejvýchodněji situovanou skálou se vytvořilo 

malé suťové pole. Vegetační kryt rozpukaných skalek a jižních exponovaných strání je druhově 

bohatší. Na vrcholu Rače, přibližně od výšky 290 m n. m., se táhne téměř po celé délce hřebenu louka 

s keři a ovocnými stromy (švestka, třešeň, hruška). 

Podle rekonstrukčního mapování vegetace pokrývaly převážnou část území (především na jižních 

svazích) subxerofilní doubravy. Na severních svazích jsou předpokládány dubohabrové háje (sv. 

Carpinion betuli), i když je zřejmé, že podklad Ráče i stávající rostlinstvo odpovídá více acidofilním 

doubravám. Podle dříve používaného fytogeografického členění (Anonymus 1959) patřil Rač k 

Českému středohoří. V novém členění došlo k rozdělení Českého středohoří na několik částí. Vrch 

Rač patří k fyt. podokresu Labské středohoří, který je spolu s Lounským středohořím a Ústeckou 

kotlinou součástí Labsko-lounského středohoří, a leží bezprostředně při jeho severním okraji při 

hranici s Podkrušnohorskou pánví. Vegetační stupeň je kolinní. 

V bylinném podrostu se uplatňuje řada teplomilných druhů rostlin, jako je koniklec luční (Pulsatilla 

pratensis subsp. bohemica), třemdava bílá (Dictamnus albus), bělozářka liliovitá (Anthericum liliago), 

divizna brunátná (Verbascum phoeniceum) a kavyly (Stipa pennata, S.pulcherrima).  
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Celkem bylo k 31. 10. 1997 zaznamenáno 412 rostlinných taxonů, 33 druhů lišejníků, 40 druhů 

mechorostů.  

Z obratlovců zde byly pozorovány 4 druhy obojživelníků, 5 druhů plazů, 75 druhů ptáků a 18 druhů 

savců. Z pozorovaných obratlovců jsou na seznamu zvlášť chráněných druhů živočichů uvedeni: 

ropucha obecná (Bufo bufo), zmije obecná (Vipera berus), ještěrka obecná (Lacerta agilis), užovka 

hladká (Coronella austriaca), slepýš křehký (Anguis fragillis), čolek obecný a užovka obojková 

(Natrix natrix). 

Z ptáků patří mezi zvlášť chráněné živočichy 5 druhů. Ostatní zvláště chráněné druhy odtud uváděné 

byly zastiženy v dávné mnulosti, pouze výjimečně nebo jako přelet z blízkých lokalit (orel mořský, 

luňák červený, apod.). Hnízdění bylo potvrzeno u strnada zahradního (Emneriza hortulana), 

bramborníčka hnědého (Saxicola rubetra), výra velkého (Bubo bubo), slavíka obecného (Luscinia 

megarhynchos), ťuhýka obecného (Lanius collurio). Ze savců zastižených na lokalitě není žádný 

uveden v seznamu zvlášť chráněných živočichů. Historický údaj o výskytu sysla obecného nebyl 

několik let potvrzen. 

(http://lokality.geology.cz; Bělohoubek (2007) 

 

DIVOKÁ ROKLE 

 

Obrázek 8-6 Pohled od PP Divoká rokle k Labi, v pozadí PP Kozí vrch (Foto: Huhulenik, CC BY-SA 3.0) 

 

Divoká rokle je přírodní památka ev. č. 2143 na východním okraji města Ústí nad Labem v okrese Ústí 

nad Labem. Oblast spravuje AOPK ČR Správa CHKO České středohoří. 

Důvodem ochrany je unikátní skalní výchoz, který je odlučnou plochou starého sesuvu s odkrytým 

sledem vulkanogenních hornin úlomkovitého charakteru o mocnosti až 200 m, uložených v mísovité 

depresi prevulkanického reliéfu. 

http://lokality.geology.cz/
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Lokalita je příkladem vývoje subkomplexu v oblasti syngeneticky tektonicky aktivní. Zdejší horniny 

tvoří výplň deprese pokřídového reliéfu značných rozměrů - délka téměř 2 km, šířka až 800 m, 

hloubka nejméně 200 m. Převážná většina horninové výplně náleží vulkanoklastickým typům, 

geneticky relativně odlišným. Průběh tektonické struktury je příčný ke směru riftu, struktura sama je 

však jeho součástí. Spodní část lokality odkrytá zářezem rokle reprezentuje nejméně dva přínosové 

cykly charakteristické zjemňováním zrna směrem do nadloží. Spodní část cyklu tvoří vždy hrubozrnné 

brekciovité sedimenty se špatným vytříděním. V nižším známém cyklu jsou úlomky pouze 

vulkanogenní a mají podporu klastů. Ve vyšším cyklu mají brekcie podporu základní hmoty a mezi 

jejich velkými klasty se objevují nevulkanické fragmenty tvořené převážně křídovými pískovci, méně 

pak jílovci. Nabohacení neovulkanickým materiálem ve druhém cyklu lze spatřovat v možné 

syngenetické tektonické aktivitě příkopu. Oba cykly vyznívají do jemnějších sedimentů,vyšší z nich 

pak až do jemně laminovaných jílovců, místy s organogenní sedimentací. Vznik této akumulace lze 

přičítat subakvatickým skluzům nesoudržného materiálu, které zanechaly značně mocné sedimenty. 

Svrchní část lokality je tvořena mísovitě tvarovanou odlučnou plochou sesuvu. V místě vyústění do 

rokle je nižší skluzová sekvence erozivně uložena a nasedají na ni hrubozrnné brekciovité sedimenty 

odlišného charakteru. Tyto sedimenty odkryté v mocnosti cca 100 m nemají zřejmou gradaci, jejich 

velké klasty (některé bloky a balvany jsou i přes 2 m velké) jsou chaoticky uspořádány a jejich 

texturní náplň je velmi různorodá. Převažující procento klastů je vulkanických, ale variace v omezení, 

tvaru, porozitě, stupni alternace aj. jsou téměř nevyčerpatelné. V omezené míře se zde vyskytují i 

drobnější klasty křídových sedimentů. Tato akumulace vznikla ukládáním vulkanických bahnotoků v 

krátkých opakovaných periodách. V obou částech lokality jsou vyvinuty hojné žíly sopečných hornin, 

které ve vyšších partiích vytvářejí vlivem selektivní eroze kolmé stěny. Tyto žíly mají souvislost s 

Roztockou subvulkanickou strukturou. V nejvyšších partiích lokality jsou vulkanoklastika překryta 

výlevem trachybazaltu, který však již náleží stratovulkanickému střednímu komplexu.  

(http://lokality.geology.cz) 

 

MALHOSTICKÝ RYBNÍK 

 

Obrázek 8-7 PR Malhostický rybník (Foto: Petr Kinšt, CC BY-SA 3.0) 

 

Přírodní rezervace Malhostický rybník o rozloze 23,57 ha se nachází mezi obcemi Malhostice a Rtyně 

nad Bílinou, jinak též mezi městy Teplice a Ústí nad Labem v okrese Teplice. Předmět ochrany: 

Ojedinělá ornitologická lokalita s výskytem 128 druhu ptáků, z toho 42 zde hnízdí a 48 druhů je 

zvláště chráněno, 6 druhů v kategorii kriticky ohrožených, 21 druhů silně ohrožených a 21 druhů 

http://lokality.geology.cz/
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ohrožených. Udávaná nadmořská výška je od 164 do 176 m n. m. K prvnímu vyhlášení došlo 17.12 

2001 s platností od 17.1 2002 (nařízení, Okresní úřad Teplice).  

Chráněným územím je rybník a jeho bezprostřední okolí. Uvádí se výskyt těchto ptáků: čírka obecná, 

čírka modrá, morčák velký, chřástal vodní, lžičák pestrý, kormorán velký, moták pochop, moták 

pilich, luňák hnědý, orloven říční, potápka roháč, potápka malá, racek chechtavý, rybák černý, 

moudivláček lužní, slípka zelenonohá, volavka bílá, volavka popelavá. 

 

POD LESEM 

 

Obrázek 8-8 PP Pod Lesem u Jílového (Foto: Chmee2, CC BY-SA 3.0) 

 

Posláním přírodní památky Pod Lesem je ochrana komplexu druhově bohatých lučních společenstev a 

na ně vázaných rostlinných a živočišných druhů. Cílem péče je pomocí trvalé péče zachovat 

ekosystémy druhově bohatých luk se stabilizovanými populacemi vzácných a ohrožených druhů 

rostlin a zvýšení botanické kvality u porostů méně hodnotných, dříve nedostatečně nebo nevhodně 

obhospodařovaných. Cílem péče je také zachování a podpora populací vzácných druhů entomofauny 

lučních ekosystémů. 

Převážnou část přírodní památky zaujímají ovsíkové louky (svaz Arrhenatherion, mezofilní ovsíkové 

louky T.1.1. dle Katalogu biotopů), dále bezkolencové louky (svaz Molinion, střídavě vlhké 

bezkolencové louky T1.9.), pcháčové louky (svaz Calthion, vlhké pcháčové louky T1.5.), částečně 

tužebníková lada (svaz Calthion, vlhká tužebníková lada T1.6) sporadicky ve fragmentech také 

poháňkové pastviny (svaz Cynosurion, T1.3.) (dle mapování biotopů Natura 2000). Čámská zařazuje 

zájmové území z fytocenologického hlediska jako přechodová společenstva od bezkolencových luk, 

tužebníkových lad a ostřicových luk k ovsíkovovým loukám (Studie vlivu managementu, 2011), v 

segmentu č. 5 blízko ke svazu Bromion – širokolisté suché trávníky např.: s Bromus erectus, Ononis 

spinosa v mozaice s výše uvedenými asociacemi, dle Katalogu. 

Území je významné výskytem modráska bahenního (Phengaris nausithous) a modráska očkovaného 

(Phengaris telejus). 

(Plán péče o Přírodní památku Pod lesem na období 2013–2022 
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KATEŘINA – MOKŘAD 

 

Obrázek 8-9 PP Kateřina - mokřad (od východu; Foto: Petr Kinšt, CC BY-SA 3.0) 

 

Evropsky významná lokalita a přírodní památka Kateřina mokřad se rozkládá na ploše 9,8 ha. Lokalita 

je tvořena dvěma mokřady (severní a jižní tůň) v bezodtoké terénní sníženině v jinak plochém, resp. 

mírně zvlněném pánevním reliéfu, významnými výskytem stabilní populace kuňky obecné (Bombina 

bombina), která se v severní tůni rozmnožuje. 

Nachází se v jedné z nejteplejších a nejsušších oblastí Čech. Geologické poměry širšího okolí jsou 

charakterizovány převážně mioceními jezerními jíly a písky s hnědouhelnými slojemi mosteckého 

souvrství. Hlavní půdní typy lokality tvoří luvizemě a luvizemě glejové. 

Vegetace lokality je tvořena převážně litorálními pásy kolem vodních ploch, vodní vegetací a 

topolovými kulturami u severní tůně i jižní tůně. V litorálních porostech dominuje orobinec širolistý 

(Typha latifolia) a zevar (Sparganium sp.), méně jsou zastoupeny vrby (Salix spec.), skřípinec jezerní 

(Schoenoplectus lacustris), na bahnitých okrajích i skřípina lesní (Scirpus sylvaticus), zblochan 

vzplývavý (Glyceria fluitans), chrastice rákosovitá (Phalaris arundinacea), vrbovka chlupatá 

(Epilobium hirsutum), čistec bahenní (Stachys palustris), kostival lékařský (Symphytum officinale), 

žabník jitrocelový (Alisma plantago-aquatica) nebo bahnička mokřadní (Eleocharis palustris). V 

lesíku u jižní tůně dominuje topol kanadský (Populus x canadensis), vzácně je zastoupena bříza 

bělokorá (Betula pendula) a jasan ztepilý (Fraxinus excelsior). V keřovém podrostu pak bez černý 

(Sambucus nigra) nebo svída krvavá (Cornus sanguinea). K lesíku z jihu přiléhá skládka stavební suti 

a různých zemin, která zarůstá běžnou ruderální vegetací a je využívána jako zimoviště pro žábu 

blatnici skvrnitou (Pelobates fuscus). 

Důvodem pro zařazení území mezi evropsky významné lokality byl trvalý výskyt kuňky obecné 

(Bombina bombina). Kuňka patří mezi silně ohrožené druhy žab. Druh je ohrožen zejména změnami 

vodního režimu v krajině, kterým jsou například odvodňování luk a lesů, regulace a zatrubňování 

potoků nebo zasypávání jezírek a tůní. 

Severní tůň je významným rozmnožištěm početné populace kuňky a zároveň místem, kde se pulci 

vyvíjejí v dospělce. Zároveň tuto tůň využívá kuňka také jako místo vykrmování před zimou. Jako 

zimoviště preferuje lesní stanoviště především v jižní části lokality, nemalá část populace však zimuje 

i v bezlesí v okolí mokřadu. 
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Z ostatních druhů obojživelníků byl na území přírodní památky prokázán hojný výskyt skokana 

skřehotavého (Rana ridibunda), ropuchy obecné (Bufo bufo) a velmi hojný výskyt čolka obecného 

(Lissotriton vulgaris). Méně častý je čolek velký (Triturus cristatus) a blatnice skvrnitá (Pelobates 

fuscus), vzácně byl potvrzen výskyt skokana štíhlého (Rana dalmatina) a skokana hnědého (Rana 

temporaria). 

(http://www.usteckykraj-priroda.cz) 

 

JÍLOVSKÉ TISY 

 

Obrázek 8-10 Tis červený (Taxus baccata) (Foto: http://botany.cz) 

 

Jílovské tisy jsou přírodní památka ev. č. 1643 jižně od města Jílové v okrese Děčín. Oblast spravuje 

AOPK ČR Správa CHKO České středohoří. Důvodem ochrany jsou lesní společenstva na příkrém 

svahu znělcového vrchu Výrovna s bohatým výskytem tisu červeného (Taxus baccata), který zde 

přirozenou cestou zmlazuje. Tis červený se vyskytuje v porostních skupinách se zastoupením smrku, 

borovice, klenu, břízy, dubu a sporadicky i jedle. Vyskytují se skupiny i jednotlivé exempláře 

keřového i stromového vzrůstu. Na některých jsou patrné lidské zásahy - ořezávání. Tisy na této 

lokalitě dobře plodí, zmlazují a nenesou zjevné známky imisního poškození. Celkový počet exemplářů 

se odhaduje na 450. 

Přibližně podél Jílovského potoka probíhá složité zlomové pásmo. Některý ze zlomů patrně využilo k 

výstupu trachytové magma a v křídových sedimentech vznikl lakolit vrchu Výrovna, nyní odkrytý 

erozí. Těleso fonolitového lakolitu má zčásti zachovaný plášť svrchnokřídových vápnitých jílovců 

březenského souvrství. V údolí Hornojílovského potoka je dobře patrná jeho kontaktní metamorfóza 

na porcelanity. Horniny v endogenním a exogenním kontaktu lakolitu jsou místy brekciovitě vyvinuté. 

Kontaktně metamorfované jílovce se vyznačují zvýšenou tvrdostí, tmavou, sytě šedou až šedočernou 

barvou a místy jsou hustě drobně světle skvrnité. Vyskytují se v nich v malé míře žilné výplně puklin 

tvořené radiálně paprsčitými agregáty mezolitu, který v termálních zakončeních jednotlivých krystalů 

často přechází ve skolecit. V minulosti byl odtud popsán také analcim, natrolit, chabazit, thomsonit, 

apofylit a zeofylit. 

(http://lokality.geology.cz, http://ceskestredohori.ochranaprirody.cz) 

 

http://www.usteckykraj-priroda.cz/
http://lokality.geology.cz/
http://ceskestredohori.ochranaprirody.cz/
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LIBOUCHECKÉ RYBNÍČKY 

 

Obrázek 8-11 PP Libouchecké rybníčky (Foto: http://www.krusnohorsky.cz) 

 

PR leží 1 km severovýchodně od obce Libouchec v CHKO Labské pískovce v okrese Ústí nad Labem. 

Rezervace byla vyhlášena v roce 1996 na rozloze 2,17 ha pro ochranu nejvýznamnější lokality pro 

rozmnožování obojživelníků na území CHKO Labské pískovce. Území PR představuje také významné 

refugium pro celou řadu živočišných druhů. 

Rezervace je tvořena vodními plochami s rdestem vzplývavým, na přilehlých loukách roste sítina sivá, 

ostřice prosová a rdesno obojživelné. 

Z obojživelníků se zde vyskytuje čolek velký, čolek horský, ropucha obecná, kuňka obecná, skokan 

hnědý, skokan štíhlý, z plazů užovka obojková. Prokázán byl také výskyt přes 20 druhů vážek. 

(http://www.ceskosaskesvycarsko.info) 

 

NEBOČADSKÝ LUH 

Slepé rameno Labe a poloostrov s měkkým luhem při pravém labském břehu, nadm. výška: 127 - 130 

m. Ochranný režim je zaměřen na slepé říční rameno s poloostrovem (na začátku 20. stol. ještě 

ostrovem), porostlým vrbo-topolovým luhem. Je zde významné hnízdiště a zimoviště ptactva. Na 

chráněnou lokalitu přímo navazuje systém koncentračních hrázek z 2. pol. 19. stol., které ohraničují 

několik postupně se zanášejících lagun. Bylinné patro měkkého luhu je silně ovlivněno eutrofizací 

záplavových labských vod a sedimentů. Převládá kopřiva dvoudomá a rychle se šířící netýkavka 

žláznatá. Místně se vyskytují vzácnější mechorosty. Při břehu slepého ramene rozkvétají koncem jara 

a začátkem léta šmel okoličnatý, kosatec žlutý, žabník jitrocelový a další bahenní druhy. Průběžně je 

třeba potlačovat rozmáhající se porosty invazních, geograficky nepůvodních druhů rostlin, jako např. 

křídlatky japonské. 

V roce 1998 zde byla pozorována vzácná užovka podplamatá, dále pak užovka obojková a skokan 

skřehotavý, z ptáků např. ledňáček říční, bukáček malý, orlovec říční a ostralka štíhlá. Početná bývá 

zimní kolonie kormoránů velkých. Ze savců je bezpochyby nejatraktivnější výskyt bobra evropského 

labského, a to od počátku 90. let minulého století. Je to pravděpodobně jediná autochtonní (původní) 

populace tohoto druhu na území ČR, která se k nám dostala přirozenou cestou proti proudu Labe z 

Německa. Byl také proveden orientační entomologický průzkum, při kterém bylo zjištěno asi 40 druhů 

brouků včetně vzácnějšího střevlíka Paradromius longiceps.  

http://www.ceskosaskesvycarsko.info/
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Obrázek 8-12.PP Nebočadský luh - Pohled z poloostrova směrem k Děčínu (Foto: Marie Čcheidzeová, CC BY-SA 

3.0) 

 

 (http://ceskestredohori.ochranaprirody.cz; Plán péče o přírodní památku Nebočadský luh) 

 

STRÁDOVSKÝ RYBNÍK 

 

Obrázek 8-13 Kuňka obecná – bombina bombina (Foto: Marek Szczepanek, CC BY-SA 3.0) 

 

EVL je Rybník jižně od obce Strádov, 1 km východně od Krupky v Podkrušnohoří. Mělký rybník, 

obklopen vzrostlými dřevinami - topol, jasan, olše, bříza. Na severním a jižním břehu jsou plošně 

omezené litorální porosty (rákos). Mělký plůdkový rybník, na severním a jižním břehu s plošně 

omezenými litorálními porosty. Vytvořily se zde glejové fluvizemě, spolu s arenickými kambizeměmi. 

http://ceskestredohori.ochranaprirody.cz/
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Podložní třetihorní jíly Severočeské hnědouhelné pánve jsou překryty pleistocénními 

kamenitopísčitými hlínami a holocénními náplavami. Jedna z významných lokalit s výskytem kuňky 

obecné, někdy také nazývané pro své zbarvení břicha kuňka ohnivá (Bombina bombina), v Ústeckém 

kraji. Lokalitu ohrožuje intenzivní chov ryb, resp. změna využívání rybníka jako plůdkového. 

(http://www.nature.cz) 

 

VÝCHODNÍ KRUŠNOHOŘÍ 

 

Obrázek 8-14 Východní Krušnohoří (Foto: L.Volf, http://www.casopis.ochranaprirody.cz) 

 

PO a EVL Východní část Krušných hor zahrnuje převážně jejich svahy, přibližně od Jirkova po Tisou 

(okr. Chomutov, Most, Teplice, Ústí nad Labem). 

Plochá hornatina s výškovou členitostí 200-600 m je budovaná převážně z hornin krušnohorského 

krystalinika (rulové jádro obklopené obalem svorové a fylitové série), do nichž pronikly variské 

hlubinné vyvřeliny. Izolovaně se zachovaly denudační zbytky třetihorních lávových příkrovů. 

Geologická historie Krušných hor začíná v předprvohorním období, kdy se patrně vytvořily nejstarší 

usazeniny a vyvřeliny, později změněné vlivem tlaků a tepla v hloubce zemské kůry na tzv. šedé a 

červené ruly. Lokalita částečně zasahuje do poloh miocénních sedimentů Severočeské pánve. 

Geomorfologický vývoj celé soustavy byl silně ovlivněn až třetihorní zlomovou tektonikou, která 

způsobila silné poklesy na jihovýchodní straně pohoří a vznik jezerních depresí, jako např. 

Komořanské jezero na Mostecku. Pohyb na zlomových liniích, které se několikrát opakovaly, 

usnadnily také práci povrchové vodě a přispěly tak ke vzniku hlubokých příčných údolí v Krušných 

horách a mocných kamenitých sutí a jiných zvětralin na horských svazích. Lokalita je součástí 

Krušnohorské hornatiny, částečně však přesahuje do pánevní oblasti Podkrušnohorské podsoustavy. 

Převážně lesnaté jednostranně ukloněné svahy Krušných hor jsou protkané četnými údolími malých 

horských toků. Území zahrnuje částečně náhorní parovinu i úpatí pohoří. Oblast není zemědělsky 

intenzivně využívána, v malé míře se uplatňuje pouze pastva dobytka. Osídlení je řídké.  

Rozsáhlý komplex zachovalé lesní i nelesní vegetace východní části Krušných hor. Fenoménem území 

jsou zachovalé svahové lesní porosty bučin as. Luzulo-Fagetum, Violo reichenbachianae-Fagetum. 

Reprezentativní a zachovalé jsou také květnaté bučiny v oblasti Telnického údolí (as. Dentario 

enneaphylli-Fagetum). V bezlesí mají ochranářský význam především tzv. koprníkové louky (as. Meo 

athamantici-Cirsietum heterophylli). Tato asociace se omezuje pouze na Krušné hory, Jizerky a část 

Doupovských hor. Louky na úpatí Krušných hor u obce Domaslavice (mezi Osekem a Hrobem) jsou 

významnou lokalitou evropsky chráněných motýlů - modráska bahenního (Maculinea nausithous) a 

modráska očkovaného (Maculinea teleius). Území stávající NPR Jezerka je také významné výskytem 

http://www.nature.cz/
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evropsky chráněného kovaříka (Limoniscus violaceus). Území Východního Krušnohoří zahrnuje 

několik stávajících maloplošných chráněných území. Jsou to: Přírodní rezervace Černá louka, Přírodní 

památka Buky na Bouřňáku, Přírodní památka Domaslavické údolí, Přírodní rezervace Vlčí důl, 

Přírodní památka Vrása a Národní přírodní rezervace Jezerka. Na území Východního Krušnohoří také 

částečně zasahuje Ptačí oblast Východní Krušné hory.  

Krušné hory byly postiženy rozpadem lesních jehličnatých monokultur. Značná část území byla v 

minulosti zalesňována geograficky nepůvodními druhy dřevin, hlavně borovice kleč (Pinus mugo), 

smrk pichlavý (Picea pungens) a modřín opadavý (Larix decidua), a s tím byly prováděny značné 

úpravy ve vodním režimu. Značně ohroženy jsou porosty bučin, které jsou v současnosti masivně 

káceny. Tento aspekt je v současnosti asi klíčový. Problematické jsou snahy o intenzifikaci aktivit 

spojených se zimními sporty (rozšiřování a prodlužování sjezdových drah, budování vodovodů k 

zasněžování, umisťování nových staveb, rozšiřování zimních center a jejich zázemí). Dosud nejasný je 

vliv umělého zasněžování na společenstva horských luk. Problematické jsou také záměry a konkrétní 

projekty na výstavbu větrných elektráren (narušení krajinného rázu, narušení stanovišť jejich 

výstavbou, negativní vliv na ptactvo). Vysoké stavy jelení zvěře zabraňují přirozenému zmlazování 

lesa a narušují svou nadměrnou koncentrací především mokřadní biotopy. Negativní vliv v bezlesí 

spočívá v upuštění od tradičního extenzivního obhospodařování (kosení, pastva), nebo naopak pokusy 

o jeho intenzifikaci (dosev kulturních trav a jetelovin, hnojení, meliorace, nadměrná pastevní zátěž). 

Obtížně odhadnutelné následky bude mít provoz dálnice D8. 

(http://www.nature.cz) 

 

PO LABSKÉ PÍSKOVCE 

 

Obrázek 8-15 Labské pískovce (Foto: L. Renner, http://itras.cz) 

 

PO Labské pískovce se převážně rozkládá na území Chráněné krajinné oblasti Labské pískovce a 

Národního parku České Švýcarsko, k nim byla připojena malá část CHKO Lužické hory a dvě přírodní 

rezervace – Velký rybník a rybník Světlík spolu s jejich nejbližším okolím. Celková rozloha je 35 565 

ha. Oblast je charakteristická především velkým zastoupením lesů (přes 50% území) a mnoha skalními 

útvary. Nalezneme zde i různé typy zemědělské krajiny (pole, louky, pastviny), významné mokřady a 

http://www.nature.cz/
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vodní plochy, či přirozené vodní toky. Pískovce jsou převážně stáří cenomanu, spodního a středního 

turonu, představující hydrogeologické kolektory A, B a C. 

Předmětem ochrany jsou populace sokola stěhovavého (Falco peregrinus), chřástala polního (Crex 

crex), výra velkého (Bubo bubo) a datla černého (Dryocopus martius). Ochrana se vztahuje i na jejich 

biotopy. 

Dále zde hnízdí ještě dalších 19 evropsky významných druhů – bukač velký (Botaurus stellaris), čáp 

černý (Ciconia nigra), chřástal kropenatý (Porzana porzana), jeřáb popelavý (Grus grus), kulíšek 

nejmenší (Glaucidium passerinum), ledňáček říční (Alcedo atthis), lejsek malý (Ficedula parva), lelek 

lesní (Caprimulgus europaeus), luňák červený (Milvus milvus), moták pilich (Circus cyaneus), moták 

pochop (Circus aeruginosus), orel mořský (Haliaeetus albicilla), pěnice vlašská (Sylvia nisoria), 

skřivan lesní (Lullula arborea), sýc rousný (Aegolius funereus), tetřívek obecný (Tetrao tetrix), ťuhýk 

obecný (Lanius collurio), včelojed lesní (Pernis apivorus), žluna šedá (Picus canus). 

Cílem ochrany ptačí oblasti je zachování a obnova stanovišť významných ptačích druhů, pro které je 

oblast vyhlášena a zajištění podmínek pro dlouhodobé zachování jejich populací. 

Jedná se např. o zabezpečení klidu na hnízdištích, ochranu starých doupných stromů, posun seče na 

vybraných zemědělských pozemcích tak, aby zde hnízdící druhy měly čas na úspěšné vyvedení 

mláďat, zabezpečení sloupů elektrického vedení proti úhynům ptáků atd. 

(http://labskepiskovce.ochranaprirody.cz) 

  

http://labskepiskovce.ochranaprirody.cz/
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9.  STŘETY ZÁJMU 

VYHODNOCENÍ KVANTITATIVNÍHO STAVU ÚTVARŮ PODZEMNÍCH VOD  

Kvantitativní stav hydrogeologického rajonu 4612 Křída Dolního Labe po Děčín - levý břeh, severní 

část byl vyhodnocen jako nevyhovující. Ačkoliv poměr průměrných odběrů vůči dlouhodobým 

hodnotám přírodních zdrojů byl ve všech případech vyhovující (0,08 – 0,35), nevyhovující byl poměr 

maximálních odběrů vůči 80% dlouhodobým zdrojům (0,69) a vůči minimálním přírodním zdrojům 

(1,22). Zároveň v roce 2012 jednak výrazně stouply odběry (z původních 45 – 70 l/s na 120 l/s, jedná 

se o vliv započítávání odběrů vody z neogenu od roku 2011, které však s bilancováným kolektorem 

AB nesouvisejí) a pro rok 2012 nebyla spočtena data pro přírodní zdroje. Ačkoliv je možné, že novější 

data budou již příznivější, vzhledem k výše uvedeným skutečnostem byl v tuto chvíli hydrogeologický 

rajon zařazen do nevyhovujících. 

Změny piezometrické úrovně bazální křídové zvodně poskytuje obr. 9.1. Ukazuje postupnou degradaci 

celé struktury projevující se stálým poklesem piezometrické úrovně, a to od doby otevření struktury v 

roce 1911 (nejvýraznější pokles tlaku nastal hlavně v období do roku 1932), a další pomalejší pokles 

pokračoval až do 70.-80. let 20. století. Na konci 90. let, kdy se jednak snížily odběry termální vody 

vlivem ukončení průmyslových provozů a jednak se postupně přistoupilo k odborné likvidaci starých 

vrtů s volným odtokem termální vody (tlakovou cementací), se situace začala částečně zlepšovat, a to i 

přes fakt, že se do provozu uvedl nový vrt pro ZOO. Další zlepšení situace je závislé na tom, zda se 

podaří tlakově uzavřít i vrt HB-1 v Brné, kterým uniká nezjištěné množství termální vody (odhady 

hovoří až o 10-15 l/s) nekontrolovatelně do fluviálních náplavů Labe (Datel 2008). 

 

 

Obrázek 9-1 Schématický řez ústeckou kotlinou SZ-JV s naznačenými piezometrickými úrovněmi bazální křídové 

zvodně (kolektoru A_AB) v různých letech během její exploatace. (Datel 2008) 
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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) jsou v hydrogeologickém rajonu 4612 ložiska Dobkovice-

Roztoky nad Labem (baryt, fluorit) a Suché (kassiterit), žádné však dosud nebylo těženo. S ohledem 

na jejich statut neexistuje v současné době přímý střet zájmu. 

 

 

Obrázek 9-2 Rozsah netěžených ložisek Dobkovice-Roztoky nad Labem a Suché  

 

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 

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 4612 Křída Dolního Labe po Děčín - levý břeh, 

severní 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 
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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 porovnával buď opět průměr a medián 

nebo maximum, pokud byl nižší počet 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 4612 Křída Dolního Labe po Děčín - levý břeh, severní část má pouze 12 % 

celkové plochy pokryté intenzivně využívanou zemědělskou půdou a plošné znečištění ze zemědělství 

tedy není považováno za významný zdroj. V hydrogeologickém rajonu bylo k dispozici celkem 44 

objektů s daty o koncentracích dusičnanů – z toho 6 objektů sledování ČHMÚ, tři odběry nad 5 l/s a 

35 malých odběrů.  Hodnotu 50 mg/l NO3 přesáhnuly pouze tři malé odběry – dva odběry SčVK 

Malšovice sledované 2007 - 2009) s hodnotami kolem 70 mg/l a nevodárenský odběr Měď Povrly s 

hodnotami kolem 60 mg/l, sledovaný 2007 - 2012. Všechny ostatní objekty vykazují nízké 

koncentrace, průměrné hodnoty nad 75 % limitu vykazují další tři pouze další tři odběry - SčVK 

Podlešín, KB Likér Krásné Březno a Chemotex  Boletice n.L. V hydrogeologickém rajonu 4612 Křída 

Dolního Labe po Děčín - levý břeh, severní část není tedy znečištění dusičnany ze zemědělství 

považováno za významný zdroj.  
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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 4612 Křída Dolního Labe po Děčín - levý břeh, jižní část má pouze 12 % 

celkové plochy pokryté intenzivně využívanou zemědělskou půdou a plošné znečištění ze zemědělství 

není považováno za významný zdroj. V hydrogeologickém rajonu bylo k dispozici šest objektů 

sledování ČHMÚ s daty o pesticidech, přičemž pro žádný z nich nebyla překročena limitní hodnota. V 

hydrogeologickém rajonu 4612 Křída Dolního Labe po Děčín - levý břeh, severní část není tedy 

znečištění pesticidy ze zemědělství považováno za 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 

za nevyhovující, pokud limitní hodnotu u kovů překročilo alespoň 20 % objektů, pro polyaromatické 

uhlovodíky stačil jeden nevyhovující objekt. 

Hydrogeologický rajon 4612 Křída Dolního Labe po Děčín - levý břeh, severní část má 27 % celkové 

plochy lesy a 15 % zastavěných ploch, plošné znečištění z atmosférické depozice je tedy považováno 

za významný zdroj. V hydrogeologickém rajonu bylo k dispozici 6 objektů sledování ČHMÚ s daty o 

kovech a PAU. Limitní hodnotu přesáhnuly čtyři objekty ČHMÚ, VP8411 Ústí nad Labem (Předlice), 

TH 10; VP8465 Chabařovice, VP8467 Děčín a VP8500 Děčín, a to pouze pro arsen. Ve dvou 

objektech byl limit 10 µg/l překročen jen mírně (kolem 12 µg/l), v Chabařovicích jsou ale průměrné 

hodnoty kolem 34 µg/l). V ostatních objektech a pro ostatní ukazatele byla maximální hodnota nejvýše 

na úrovni 50 % limitu. V hydrogeologickém rajonu 4612 Křída Dolního Labe po Děčín - levý břeh, 

severní část je tedy znečištění z atmosférické depozice považováno za ověřený významný zdroj. 
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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 4612 Křída Dolního Labe po Děčín - levý břeh, severní část se nachází 

dvě významná stará kontaminovaná místa, Tlaková plynárna Úžín (Ústí nad Labem) a Spolchemie a.s. 

Ústí nad Labem, obě místa mají prioritu A2 (nutnost realizace nápravného opatření) a v obou podle 

SEKM nápravné opatření probíhá.         

 

Shrnutí chemického stavu podzemní vody rajonu 4612 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 dusičnanů, arzénu, chlorovaných uhlovodíků, 

amonných iontů. Nevyhovující je i stav povrchových vod (dusičnany, amonné ionty). 

V rajonu 4612 se vyskytují staré ekologické zátěže s nevyhovujícím stavem, vlivem organických látek 

a těžkých kovů.  

Trendy v rajonu 4612 nejsou hodnoceny. 

Vyhodnocení je uvedeno v následující tabulce 9-1 

 

Tabulka 9-1 Chemický stav pracovní jednotky (upraveno) 

ID PRJ ID pracovní jednotky 461200556 

ID útvaru ID útvaru podzemních vod 46120 

Plocha PRJ (km2) Plocha pracovní jednotky podzemních vod v km2 331,8 

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)  

Stoupající trend ukazatel Ukazatel stoupajícího trendu  

Potenciální trend V pracovní jednotce se vyskytuje potenciální trend (A ano)  

Potenciální trend ukazatel Ukazatel potenciálního trendu  

Trend celkem 
V pracovní jednotce se vyskytuje potenciální nebo stoupající trend (S - stoupající, 

P - potenciální, S,P - stoupající i potenciální) 
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Obrázek 9-3 mapa potenciálních zdrojů znečištění 

 

VZTAH SOUČASNÉHO VYUŽITÍ ZÁSOB PODZEMNÍCH VOD K ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ  

DOKUMENTACÍ. 

Podle výsledků vodohospodářské bilance, prováděné každoročně podniky Povodí i podle hodnocení 

kvantitativního stavu, je stupeň odebíraného množství podzemních vod nízký vůči přírodním zdrojům. 

Plány eventuálního rozvoje vodárenských odběrů jsou obsaženy v Plánech rozvoje vodovodů a 

kanalizací (PRVKÚ ČR) z roku 2010, které představují střednědobou koncepci oboru vodovodů a 

kanalizací do roku 2015. Tyto dokumenty jsou zpracovány po jednotlivých krajích 

(http://eagri.cz/public/web/mze/voda/vodovody-a-kanalizace/plany-rozvoje-vodovodu-a-

kanalizaci/prvku-cr/plan-rozvoje-vodovodu-a-kanalizaci-ceske.html), eventuální požadavky na nové 

odběry však často nejsou podloženy cíleným hydrogeologickým průzkumem. Stejně tak by v případě 

realizace těchto požadavků bylo nutné zohlednit kromě výsledků vodohospodářské bilance také 

výsledky hodnocení kvantitativního stavu podzemních vod. Protože hydrogeologický rajon 4612 Křída 

Dolního Labe po Děčín - levý břeh, severní část je v současné době klasifikován jako nevyhovující z 

hlediska kvantitativního stavu, bylo by nutné mu věnovat zvýšenou pozornost.  
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10. PŘÍRODNÍ ZDROJE A VYUŽITELNÉ MNOŽSTVÍ 

PODZEMNÍCH VOD 

. 

VÝPOČET PŘÍRODNÍCH ZDROJŮ 

V rámci aktivity 4 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. 

Archivní hodnoty přírodních zdrojů a využitelného množství byly převzaty z Hydrogeologické syntézy 

České křídové pánve - Bilanční celek 3 (Herčík a kol. 1987), z protokolů dřívější „Komise pro 

klasifikaci zásob“ (KKZ), z údajů poskytovaných ČHMÚ a z údajů k platné Hydrogeologické 

rajonizaci. Hodnota přírodních zdrojů podle rajonizace SVP 1976 (Směrný vodohospodářský plán) 

kvůli odlišnému vymezení rajonů není srovnatelná s novějšími hodnotami. Získané archivní hodnoty 

jsou uvedeny v tab. 10-1. 

 

Tabulka 10-1 Archivní hodnoty přírodních zdrojů a využitelného množství 

Rajon/ 

kolektor 

Plocha 

(km2) 

Přírodní 

zdroje (l/s) 

Využitelné 

množství 
Kategorie 

Protokol/ 

Reference 
Poznámka 

M35   70 C2 
HG rajonizace 

1976 
 

461 severní 

část celkem 
335,3 825 312 C2 

KKZ, Herčík et al. 

(1987, 1999) 
Odpovídá dnešnímu HGR 4612 

461 -  AB   64 62 C2 
Herčík et al. (1987, 

1999) 
Odpovídá dnešnímu HGR 4612 

461 - D 99,2 761 250 C2 
Herčík et al. (1987, 

1999) 
Odpovídá dnešnímu HGR 4612 

461 630 1782   Optimalizace* 
Hodnota pro cely rajon 461 

(dnešní 4611+4612) 

4612 331,8 780   HG rajonizace** Qz 50% 

4612 331,8 368,6   ČHMÚ 

Normály přírodních zdrojů za 

období  

1981 - 2010 

*  Optimalizace staniční sítě pozorování podzemních vod 

** První cyklus plánů povodí (2006) 

 

 

10.1. VÝSLEDKY OCENĚNÍ PŘÍRODNÍCH ZDROJŮ PODZEMNÍCH VOD 

Pro kolektor mělkého oběhu podzemních vod, včetně nesouvislých výskytů kolektoru D, který 

komunikuje s povrchovými toky, vypočet přírodních zdrojů a využitelného množství podzemních vod 

vychází z výstupních dat hydrologického modelu BILAN, zpracovaného pro celý rajon pro období 

1961 - 2010. Z řady měsíčních dat základního odtoku byly připravené čáry překročení (obrázek 10-1). 

Medián této řady představuje přírodní zdroje se 50% zabezpečení ve výší 670 l/s. Podle 

výsledků hydraulického modelu pro kolektor D, čini součet vlastních zdrojů a rozdílu mezí přítoky a 

odtoky ze sousedních struktur 154 l/s. Kolektor D se v daném rajonu nevyskytuje souvisle, proto tuto 

hodnotu nelze srovnávat s výší přírodních zdrojů pro mělký oběh celého rajonu. 
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Obrázek 10-1 Čára překročeni základního odtoku pro rajon 4612 

 

Tabulka 10-2 Přírodní zdroje a využitelné množství podzemní vody pro kolektor mělkého oběhu 

HGR 4612  - mělký oběh, D Bilan - kvantily Bilan – analýza minim 

Přírodní zdroje 670 (50%) l/s 670 (50%) l/s 

Využitelné množství 

(zabezpečenost %) 

487 (75%) l/s  

444 (80%) l/s 441 (80%) l/s 

244 (95%) l/s 282 (93%) l/s 

204 (97%) l/s  

104 (100%) l/s  

 

Kolektory kryté izolátorem nebyly bilancované 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 (tabulka 10-3). Jako přírodní 

zdroje kolektoru AB jsou uvedené hodnoty celkové bilance kolektoru pro simulaci neovlivněných 

průměrných poměrů (50% zabezpečenost).  

 

Tabulka 10-3 Přírodní zdroje a využitelné množství podzemní vody pro kolektor AB 

HGR 4612 – kolektor AB Hydraulický model 

Přírodní zdroje 238 l/s 

Využitelné množství 119 l/s 

 

Pro výpočet využitelného množství podzemních vod mělkého oběhu byly zvoleny dvě metody 

zpracování výsledků hydrologického modelu BILAN:  

 Z řady měsíčních dat základního odtoku byly připravené čáry překročení (obrázek 10-1). 

Hodnoty s určitým stupněm zabezpečenosti jsou určené jako příslušné kvantily řady dat. 
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 Řada dat základního odtoku byla analyzována z hlediska minim (obrázek 10-2). Medián 

minim řady představuje využitelné množství s nižším stupněm zabezpečení a medián minim z 

minim představuje využitelné množství s vyšším stupněm zabezpečení. 

 

 

Obrázek 10-2. Analýza minim základního odtoku 

 

Obě metody poskytly blízké a srovnatelné hodnoty využitelného množství.  

Stanovené využitelné množství kolektoru mělkého oběhu přesahuje současné odběry i maximální 

odběry z minulosti (72 l/s). Tato hydrogeologická struktura nabízí nevyužité ale prostorově nesouvislé 

zásoby podzemních vod, které lze v budoucnosti jímat za níže uvedených podmínek. 

Výpočet využitelného množství podzemních vod kolektoru AB vychází z hodnoty přírodních zdrojů, 

stanovených hydraulickým modelem. Využitelné množství takto stanovených přírodních zdrojů jsme 

definovali jako 50 % přírodních zdrojů a lze je jímat za níže uvedených podmínek. Současné odběry 

(asi 8 l/s v oblasti Ústí nad Labem) nedosahují využitelného množství. Nelze vyloučit uniky podzemní 

vody z nedokonale zlikvidovaných starších vrtů. 

 

Tabulka 10-4 Přírodní charakteristiky  

Položka Charakteristika Kód Popis 

3.5. Kód litologického typu 3 pískovce a slepence 

3.6. Typ a pořadí kolektoru 2 2. vrstevní kolektory 

3.7. Kód stratigrafických jednotek křídových 

vrstevních kolektorů 

Km,  

Kpk 

merboltické souvrství – santon,  

perucko-korycanské souvrství - cenoman 

3.9. Dělitelnost rajonu A ano (ve vertikálním smyslu) 

3.10. Mocnost souvislého zvodnění 3, 4 15 – 50 m, >50 m 

3.11. Kód typu propustnosti PrPu průlino-puklinová 

3.12. Hladina V, N volná, 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 3, 6 Ca-Mg-HCO3,  

Ca-Na-HCO3-SO4 

 

Zásoby podzemních vod 

Přírodní zdroje 
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Tabulka 10-5 Hodnota přírodních zdrojů kolektoru D a A_AB pro období 1981-2010 

kolektor zabezpečenost hodnota l/s 

D 50 % 691 

A 50 % 238 

 

Hodnota přírodních zdrojů pro kolektor D vychází z mediánu 691 l/s, který odpovídá nejčastější 

velikosti tvorby přírodních zdrojů; podklady a použitá metoda výpočtu: hydrologický model BILAN. 

Hodnota přírodních zdrojů kolektoru AB: 238 l/s, vychází z výsledků hydraulického modelu. 

 

10.2. DISPONIBILNÍ MNOŽSTVÍ PODZEMNÍCH VOD 

 

1. Využitelné množství 

Hodnota využitelného množství kolektoru D je 316 l/s. Tato hodnota odpovídá úrovni zabezpečenosti 

95 % referenčního období a zachování minimálního zůstatkového průtoku (Mrkvičková et al 2013). 

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 119 l/s.  

 

Tabulka 10-6 Souhrnný přehled (kolektor D, resp. přípovrchová zóna) 

Plocha HGR  331,8 km2 zdroj: hydrologický model 

Srážky v HGR 633,59 mm/rok zdroj: hydrologický model 

Odtokový koeficient 0,31 - dopočet 

Celkový odtok Qa v HGR 2083 l/s dopočet 

Koeficient minimálního zůstatkového průtoku 0,18 - Mrkvičková, Balvín 2013 

minimální zůstatkový průtok HGR 375 l/s dopočet 

Přírodní zdroje v HGR 691 l/s medián základního odtoku   

Využitelné zdroje 316 l/s dopočet 

Současné odběry 22 l/s zdroj: data ČGS 

Maximální odběry 72 l/s zdroj: data ČGS 

 

Střety zájmů v důsledku odběrů podzemních vod 

Maximální povolené odběry podzemních vod s kolektoru D ve výši 72 l/s nepřekračují jeho využitelné 

zdroje.  

Maximální povolené odběry podzemních vod s kolektoru AB ve výši 117 l/s se blíží jeho využitelným 

zdrojům. Největší změnu hladiny podzemní vody způsobily přetoky z jímáních a havarovaných vrtů 

v oblasti Ústí nad Labem (cca 58 l/s), kde došlo k zaklesnutí hladiny na úroveň okolo 150 m n.m to 
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znamená oproti neovlivněným poměrům zhruba o 60 m. Obdobně odběry v oblasti Děčína (cca 

115 l/s) způsobily zaklesnutí na úroveň okolo 140 m n.m.  řízené a především nekontrolované odběry 

podzemní vody v Děčíně (dle hydraulického modelu snížení přibližně 70 m). V současnosti činí 

odběry v oblasti Ústecké termy 8 l/s a v oblasti Děčínské termy okolo 40 l/s (tyto odběry se nachází na 

území sousedního HGR 4650 ale jejích vliv zasahuje do hodnoceného rajonu). Pokles odběrů způsobil 

vzestupy hladiny podzemní vody po roce 1991 v pozorovaných vrtech VP8437 – Prosetín a VP8408 – 

Modlany. 

 

KOMENTÁŘ 

 

Přírodní zdroje 

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, využitelné množství s nižším stupněm 

zabezpečení jako 75. kvantil a využitelné množství s vyšším stupněm zabezpečení jako 95. kvantil 

časové řady. Výsledky získané tímto statistickým zpracováním dat byly ověřené grafickou analýzou 

stejné časové řady, přičemž je využitelné množství s nižším stupněm zabezpečení medián minim a 

využitelné množství s vyšším stupněm zabezpečení medián minim z minim. Hodnota přírodních 

zdrojů byla srovnána s výsledkem hydraulického modelu pro daný kolektor. 

Pro kolektory kryté izolátorem, 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 4612 většina 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 4612 přirodní zdroje 

pro kolektor AB, který je v pojetí modelu tvořen 3. až 5. modelovou vrstvou (viz tab. 6-11), jsou 

stanoveny součtem přítoků v každé z těchto tří vrstev (nebo naopak odtoků, výsledek je totožný). V 

případě, kdy probihá komunikace mezi dvěma strukturami obousměrně - podzemní voda ze 
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sousedního rajonu (nebo nadloží, nebo podloží) přitéká a v jiných místech do stejného rajonu odtéká - 

je třeba nejprve spočítat rozdíl – „netto“ přítok/odtok. 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 rozdělení přirodních zdrojů podle měsíců (není k dispozici časová řada ze 

které by se vycházelo). Podklady pro takové výstupy poskytuje pouze hydrologický model BILAN, 

který ale v daných případech není relevantní, protože se jedna o zakryté kolektory, které nekomunikují 

přímo s povrchovými vodními toky. 

Pro kolektor mělkého oběhu podzemních vod, včetně nesouvislých výskytů kolektoru D, který 

komunikuje s povrchovými toky, vypočet přírodních zdrojů a využitelného množství podzemních vod 

vychází z výstupních dat hydrologického modelu BILAN, zpracovaného pro celý rajon pro období 

1981 - 2010. Z řady měsíčních dat základního odtoku byly připravené čáry překročení. Medián této 

řady představuje přírodní zdroje se 50% zabezpečení ve výší 691 l/s. Podle výsledků hydraulického 

modelu pro kolektor D, činí součet vlastních zdrojů a rozdílu mezí přítoky a odtoky ze sousedních 

struktur 154 l/s. Kolektor D se v daném rajonu nevyskytuje souvisle, proto tuto hodnotu nelze 

srovnávat s výší přírodních zdrojů pro mělký oběh celého rajonu. 

Základní odtok lze hodnotit i odděleně podle jednotlivých desetiletí (tabulka 10-7). Podprůměrné je 

období 60. a 70. let 20. století a naopak nadprůměrné je období 90. let a období po roce 2000. 

 

Tabulka 10-7 Výstupy z hydrologického modelu pro kolektory D  

Období Přírodní zdroje 

BILAN - modelový základní odtok  

l/s 

1961 2010 670 

1961 1970 628 

1971 1980 641 

1981 1990 713 

1991 2000 607 

2001 2010 748 

 

V průběhu roku jsou nejvyšší hodnoty přírodních zdrojů dosažené v měsících od března do května a 

nejnižší v období od října do prosince (obrázek 10-3). Stanovená hodnota využitelného množství 

nedosahuje součtu nejnižších měsíčních hodnot přírodních zdrojů. 
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Obrázek 10-3 Rozdělení přírodních zdrojů podzemních vod mělkého oběhu 

v  HGR 4612 v průběhu roku při úrovni jejich 50 % zabezpečenosti za období 1981 – 2010 

 

Využitelné množství    

Vypočtené využitelné množství kolektorů je vztaženo na celý rajon. Tyto hodnoty proto nelze brát 

jako přijatelnou hodnotu součtu existujících nebo potenciálních jednotlivých soustředěných odběrů 

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.  

 

Využitelné množství v minulosti a ani v současnosti nebylo prokázáno odběry podzemní vody, tj. 

rajon nebyl nikdy přetížen. Z tohoto důvodu bylo využitelné množství kolektoru D stanoveno na 

základě uvažovaných přírodních zdrojů a minimálního zůstatkového průtoku.  

 

Návrhy  

Bazální kolektor v oblasti Ústí nad Labem a Děčína je dle současné rajonizace rozdělen mezí HGR 

4730 a 4612 a částečně i 4630 a 4660, což znesnadňuje přehledné vyhodnocení bilance podzemních 

vod.  

Navrhuje se vytvoření nového samostatného hlubinného rajonu, který lze pracovně nazvat nový HGR 

4740. Ten by zahrnoval oblast HGR 4612 a západní části současného HGR 4730. Tímto novým 

rajonem bude spojené území napříč Labem, což umožní přehlednější bilanci významné oblasti tzv. 
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ústecké a děčínské termy. Hranice mezi zmenšením 4730 a novým 4740 by měla kopírovat východní 

okraj zmíněných struktur, který není přesně definován. Dle simulace hydraulického modelu lze 

navrhnout průběh zhruba v linii od Ludvíkovic na severu, přes Benešov nad Ploučnici, Verneřice až do 

Stvolínek. Podle tohoto návrhu by základní HGR 4612 zahrnoval pouze kolektor mělkého oběhu 

podzemních vod. 

Pro sledování stavu podzemních vod kolektoru AB jsou navrženy hydrogeologické vrty státní 

pozorovací sítě ČHMÚ VP8437 – Prosetín, VP8408 – Modlany a průzkumný hydrogeologický vrt 

vyhloubený v rámci projektu 4612_1C Všebořice.  

 

 

Obrázek 10-4 Situace vrtu ČHMÚ navržených k pozorování 

(tečka) a nových průzkumných vrtů (trojúhelník). 
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Obrázek 10-5 Návrh změn hranic HGR 4730 a 4720, návrh nového HGR 4740 

 

Tabulka 10-8 Navržený monitorovací objekt 

NAZEV LOKALITA Y X Z HLOUBKA KOLEKTOR. 

4612_1C Všebořice -972378 -766183 206,5 357,5 AB 

VP8437 SK-13C Prosetín -971687 -750913 203 465 A 

VP8408 TH-20 Modlany -975489 -771087 194 443 AB 

 

Signální hladiny pro vrty navržené ke sledování nebyly stanovené, kvůli výraznému antropogennímu 

ovlivnění, které znemožňuje objektivní posouzení vlivu přírodních zdrojů na chování hladiny 

podzemní vody. Hladina v obou vrtech po roce 1991 stoupá v důsledku omezení odběrů a sanace 

havarovaných vrtů. 
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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.   

 

 Dlouhodobé přírodní zdroje podzemních vod kolektoru D vycházející z hydrologického 

modelu BILAN (podle mediánu, který odpovídá nejčastější velikosti tvorby přírodních zdrojů, 

za referenční období 1980-2010) dosahují 691 l/s. 

 Přírodní zdroje podzemních vod kolektoru AB pro referenční období 2001-2010 (na 

základě hydraulického modelu) dosahují cca 238 l/s.  

 Výpočet využitelného množství kolektoru AB vychází z hodnoty přírodních zdrojů, 

stanovených hydraulickým modelem. Využitelné množství takto stanovených přírodních 

zdrojů je definováno jako 50 % přírodních zdrojů na 119 l/s.  

 Hodnota využitelného množství kolektoru D je 316 l/s, odpovídá úrovni zabezpečenosti 95 % 

referenčního období a zachování minimálního zůstatkového průtoku 

 Maximální povolené odběry podzemních vod kolektoru D ve výši 72 l/s v rajonu nepřekračují 

jeho využitelné zdroje.  

 Maximální povolené odběry podzemních vod s kolektoru AB ve výši 117 l/s se blíží jeho 

využitelným zdrojům. 

 Při hodnocení přírodních zdrojů podzemních vod  v sz. části české křídové pánve se prokázalo 

že odborná likvidace či sanace nevyužívaných přetokových vrtů (včetně uzavření vrtu), 

z nichž samovolně v důsledku koroze vrtů vytékaly podzemní vody z kolektorů A_AB nebo 

BC, se projevilo pozitivně na stoupající hladině podzemní vody v kolektorech A i BC 

v hodnocené oblasti, resp. vzestupu přírodních zdrojů podzemních vod. 

 Největší změnu hladiny podzemní vody způsobily přetoky z jímáních a havarovaných vrtů 

v oblasti Ústí nad Labem (cca 58 l/s), kde došlo k zaklesnutí hladiny na úroveň okolo 

150 m n.m to znamená oproti neovlivněným poměrům zhruba o 60 m. Obdobně odběry 

v oblasti Děčína (cca 115 l/s) způsobily zaklesnutí na úroveň okolo 140 m n.m. (dle 

hydraulického modelu snížení přibližně o 70 m). V současnosti (2012) činí odběry v oblasti 

Ústecké termy 8 l/s a v oblasti Děčínské termy okolo 40 l/s (tyto odběry se nachází na území 

sousedního HGR 4650 ale jejích vliv zasahuje do hodnoceného rajonu). Pokles odběrů 

způsobil vzestupy hladiny podzemní vody po roce 1991 v pozorovaných vrtech VP8437 – 

Prosetín a VP8408 – Modlany. 

 V HGR 4612 ve srážkově průměrném roce dle hydraulického modelu dochází k hlavním 

doplňování zásob podzemní vody v listopadu a končí v březnu. Maximální doplnění zásob 

podzemní vody nastává v únoru.  

 K minimálnímu doplňování dochází v období květen - červenec (absolutní minimum 

červen). 

 Jako u některých dalších rajonů vychází infiltračně bohatší i měsíce srpen a říjen, kdy srpnová 

průměrná infiltrace vychází dokonce jako nadprůměrná. 
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 Navrhuje se vytvoření nového samostatného hlubinného rajonu, který lze pracovně 

nazvat HGR 4740. Ten by zahrnoval oblast HGR 4612 (bazálního kolektoru AB) a západní 

části současného HGR 4730.  

 Pro hodnocení dynamického chování podzemních a vyhodnocování aktuálního stavu hladin 

podzemních vod a zásob podzemních vod kolektoru AB jsou navrženy hydrogeologické vrty 

státní pozorovací sítě ČHMÚ VP8437 – Prosetín, VP8408 – Modlany a průzkumný 

hydrogeologický vrt vyhloubený v rámci projektu Rebilance zásob podzemních vod 4612_1C 

Všebořice.  

 Signální hladina pro sledování zdrojů podzemních vod v kolekrtoru AB i D nebyla stanovena, 

kvůli výraznému antropogennímu ovlivnění, kdy hladina ve vrtech po roce 1991 stoupá 

v důsledku omezení odběrů a sanace havarovaných vrtů. 
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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.  
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