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ZAVEDENÉ ZKRATKY A POJMY 

AOPK Agentura ochrany přírody a krajiny ČR 

B separovaný základní odtok (mm/měsíc) 

BF modelovaný základní odtok (mm/měsíc) 

BFI baseflow index – poměr základního odtoku k celkovému 

CO celkový odtok  

ČGS Česká geologická služba  

ČHMÚ Český hydrometeorologický ústav  

ČKP česká křídová pánev  

ČOV     čistírna odpadních vod 

ČR Česká republika  

ČÚZK Český úřad zeměměřický a katastrální  

GDO, Klíč GDO  jedinečné identifikační číslo objektu v archivu ČGS 

Geofond   archiv ČGS 

GIS geografický informační systém  

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

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

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

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

poskytování informací veřejnosti. Provádí se podle povodí povrchových vod a 

hydrogeologických rajonů podzemních vod (§ 21 vodního zákona).  

hpv hladina podzemních vod 

ID identifikační číslo  

IG inženýrskogeologický  

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

podzemních vod  

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

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

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

hospodářství - Terminologie hydrologie a hydrogeologie).  

MZe     Ministerstvo zemědělství České republiky 

MŽP Ministerstvo životního prostředí České republiky  

P měsíční srážkový úhrn (mm/měsíc) 

PO podzemní odtok 

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

Povodí Vltavy, s.p.;  
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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 4620 

(heis.vuv.cz, upraveno) 

ID hydrogeologického rajonu: 4620 

Název hydrogeologického rajonu: Křída Dolního Labe po Děčín - pravý břeh 

ID útvaru: 46200 

Název útvaru: Křída Dolního Labe po Děčín - pravý břeh 

Plocha, km
2
: 289,592 

Pozice: rajon základní vrstvy 

Geologická jednotka: Sedimenty svrchní křídy 

Povodí: Labe 

Dílčí povodí: Ohře, Dolní Labe a ostatní přítoky Labe 

Bilancovaný kolektor: *kolektor D – merboltické souvrství, santon;  

+ přípovrchová zóna ostatních horninových celků 

Kraje: Ústecký 

Platný dle vyhlášky č. 5/2011 Sb. 

*změna: Bilancován je kolektor D, původně předpokládaný kolektor BC je nevyužívaný a vodohospodářsky nevýznamný. 
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2. VYMEZENÍ RAJONU 

 

Hydrogeologický rajon 4620 zahrnuje území pravostranných přítoků Labe v oblasti výskytu křídových 

sedimentů v Českém středohoří mezi Děčínem, Úštěkem, Libochovany a Ústím nad Labem. HGR 

4620 je vymezen jako rajon základní vrstvy ve smyslu rajonizace (Olmer a kol. 2006, dle vyhlášky č. 

5/2011 Sb) - obrázek 2-1. Součástí HGR 4620 proto není bazální křídový kolektor A, který náleží k 

HGR 4730. Celková plocha HGR 4620 činí 290 km
2
. Oblastí HGR 4620 prochází přechodová zóna 

mezi lužickým a oháreckým vývojem křídy. Tuto faciální změnu lze charakterizovat především 

ztrátou kolektorské funkce jizerského souvrství od SV k JZ - kolektor BC je redukován na kolektor B 

a v západní oblasti rajonu dochází ke sloučení s kolektorem A do jediné bazální propustné polohy 

kolektoru AB. Bilancovaným kolektorem je kolektor D – merboltické souveství stáří santon. Rajon 

4620 je ohraničen z větší části hydrologicky – tokem Labe na západním okraji a rozvodnicí Ploučnice 

vůči povodí dolního Labe na východě. Jižní okraj je definován geologickým rozhraním, kterým je 

pásmo poklesových zlomů v západní části úštěcké zlomové zóny, pokračující dále na západ 

litochovickým zlomem. 

. 

 

 

Obrázek 2-1 Situace hydrogeologického rajonu 4620 
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3. VSTUPNÍ INFORMACE 

3.1. GEOLOGICKÁ PROZKOUMANOST 

Obdobně jako v sousedních rajonech 4612 a 4650 i v rajonu 4620 je první moderní geologický 

výzkum spjat s tvorbou map Českého Středohoří a okolí v měřítku 1 : 25 000. Mapy, které zasáhly do 

rajonu vesměs zpracovával J. E. Hibsch, u několika map se spolupracovníky v letech 1885 až 1930. 

Jeho mapy pokryly prakticky celý rajon. Celkem jde o devět listů map (Hibsch, 1885, 1887, 1900, 

1902, 1904, 1910, 1915 a Hibsch a kol. 1917 a Hibsch, Seeman 1913). Významnou prací, která je 

nedostatečně doceněna je rozsáhlé dílo Čeňka Zahálky (1916), které velmi podrobně zpracovává křídu 

v Českém středohoří, s popisem množství profilů a s výčty fauny. První, již na dnešní dobu moderní, 

byt´přehledné zobrazení rajonu přinášejí generální mapy ČSSR ze začátku 60. let minulého století 

vydané v Ústředním ústavu geologickém spolu s podrobnými vysvětlivkami, shrnujícími všechny 

dosavadní výzkumy. Pro rajon se jedná a listy Děčín-Görlitz a Praha (Kopecký a kol. 1963, Horný a 

kol. 1963). Další etapa geologického mapování v měř. 1 : 25 000 v Gauss-Krügerově síti  začala opět  

až v Ústředním ústavu geologickém, v 60. letech minulého století. Tyto mapy zůstaly v rukopise, ke 

čtveřici map pokrývajících jednu mapu v měř 1 : 50 000 byly zpracovány podrobné, společné 

vysvětlující texty. Do rajonu zasáhly mapy listů Ústí nad Labem (Shrbený a kol. 1967) a Úštěk (Klein 

a kol. 1966). Přehledné zhodnocení české křídové pánve i jejího podloží shrnula monografie 

Malkovského a kol. (1974). Litofaciálním vývojem české křídové pánve v celém rajonu se podrobně 

zabývala disertační práce Valečky (1974). Území rajonu z hydrogeologického, geologického a 

strukturního hlediska zhodnotily práce realizované v letech 1981 až 1989 Stavební geologií Praha s.p. 

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

Herčíka, Herrmanna a Valečky (1999). Celý rajon pokrývají tištěné geologické mapy v měř. 

1 : 50 000, které byly součástí Souboru geologických a účelových map ČR a to mapy listů Děčín 

(Valečka et al. 1992), Nový Bor (Valečka a kol. 1999), Ústí nad Labem (Shrbený a kol. 1997), Česká 

Lípa (Klein a kol. 1993) a Litoměřice (Domas a kol. 1990). Mapy sumarizovaly výsledky starších map 

a terénních revizí. Významnou akcí bylo účelové geologické mapování téměř celého Českého 

středohoří, zaměřené na vymezení svahových nestabilit ve zdejším,  morfologicky velmi členitém 

terénu. Mapy v měřítku 1 : 10 000 (místy s přesností 1:25 000) byly zpracovány v ČGS ve čtyřech 

etapách v letech 1997 až 2008. Mapy prvních tří etap, již v digitalizované formě, pokryly celý rajon 

vyjma jeho v. okraje (Moravcová a kol. 1997, 1999, Valečka a kol. 2003).  

Z průzkumných prací je nutno zmínit především akce doprovázené realizací hlubokých strukturních 

vrtů. Ty prováděl především GPUP v celém území rajonu, s nejvyšší koncentrací v jeho jižní části, 

mezi Litoměřicemi a Blíževedly. Část vrtů GPUP však byla jen neúplně jádrována. Značný počet 

kvalitně, jádrově  odvrtaných hydrogeologických vrtů řady SH a SK provedla Stavební geologie Praha 

s.p. Některé vrty z akcí GPUP a všechny vrty z vrtné řady SH a SK podrobně dokumentovali 

pracovnící České geologické služby (S. Čech, J. Valečka). 

Nové práce jsou orientovány na specielní problematiku, hlavně na aplikaci sekvenční stratigrafie s 

využitím karotážních záznamů, které člení již daná pískovcová tělesa na jednotky nižšího řádu, na 

paleogeografii bazálních křídových sedimentů, na zasazení české křídové pánve do tektonického 

vývoje širší oblasti střední Evropy (např. Uličný 2001 a Uličný a kol. 2009a, b,) a na upřesnění 

zlomové tektoniky (Cajz a kol. 2004, Valečka 2009).   
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Obrázek 3-1 Situace vrtů použitých pro hydrogeologický rajon 4620 
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3.2. HYDROGEOLOGICKÁ PROZKOUMANOST 

Hydrogeologické poměry zájmového území jsou přehledně zpracovány v souhrnné regionální 

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

hydrogeologických poměrů celého území podal Hynie (1961). První souhrn hydrogeologických 

poměrů celého území podal Hynie (1961). Základní význam pro poznání hydrogeologie křídy má 

Syntéza České křídové pánve (Herčík a kol. 1987 - zájmového území se týká Bilanční celek 3 Křída 

Českého srtředohoří – jež zpracoval V. Nakládal) publikovaná později jako Hydrogeologie české 

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

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

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

podzemních vod.  

Hydrogeologická vrtná prozkoumanost území je poměrně vysoká, s výjimkou sv. části. 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 list 02-41 Ústí nad Labem sestavili Hazdrová (1990), list 02-23 Děčín Kačura (1990), 

list 02-42 Česká Lípa Stehlík (1987). Hydrogeologická kapitoly Vysvětlivek k souboru geologických a 

účelových map 1 : 50 000 pro list 02-41 zpracovala Hazdrová (1996) a pro list 02-23 Burda (1998).  

Strukturně hydrogeologické podmínky výskytu termálních vod na Děčínsko a Ústecku s úplnou rešerší 

literatury uvádí Hazdrová (1971), 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). Pokus o konstrukci paleostavu zvodnění struktury rajonu se 

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

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. 

Na území rajonu zasahuje několik starších 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 (1978); zákonitosti oběhu křídových podzemních vod studu-

je Václavek (1972). Cenný srovnávací materiál o výskytu a vydatnostech pramenů s příslušnou 

charakteristikou poskytují vodopisy Výzkumného ústavu vodohospodářského na listech speciální 

mapy 1 : 75 000 Litoměřice (Svoboda 1961) a Česká Lípa (Filip 1959); 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). 

Možnosti jímání podzemních vod z pískovců merboltického souvrství řešil Žitný (1970, 1973, 1979). 

Hydrogeologickou studii okresu Ústí nad Labem včetně podrobného popisu některých jímacích území 

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

revizemi ochranných pásem vodních zdrojů zhotovených různými autory podniku Vodní zdroje. 

 

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, 
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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 3-1 Vrtná prozkoumanost z Geodatabáze  

HGR Počet vrtů 

celkem 

Počet vrtů 

s hloubkou >5m 

Počet vrtů s 

čerpací zkouškou 

Počet vrtů s chemickými 

analýzami vody 

Kolektor 

 A_AB 

Kolektor 

 C_BC 

Kolektor 

D 

4620 334 201 270 208 17 28 55 

 

Specifická pozornost byla věnována vrtům s dlouhodobým režimním měřením, které jsou uvedeny 

v následující tabulce 3-2. 

 
Tabulka 3-2 Vrty s režimním pozorováním 

Klíč GDO X Y Název  
Název 

ČHMÚ 
lokalita * 

Sledován v 

letech 
kolektor 

 
-748023 -988048 Soběnice, U Kodešů PP0477 Soběnice 1961-2012 D  

16577 -748023 -974214 SK-12S VP8436 Těchlovice 1992-2014 D 

16539 -748012 -974224 SK-12T VP8435 Těchlovice 1995-2014 BC 

11813 -741403 -982805 LO-1A VP8207 Brusov 1993-2009 A 

692274 -741280 -982624 VP8208N VP8231 Brusov 2007-2014 A 

715884 -741403 -982805 LO-1B VP8208 Brusov 1969-2008 BC 

692275 -741276 -982626 VP8207N VP8232 Brusov 2007-2014 BC 

692276 -741270 -982622 2H213 VP8233 Brusov 2007-2014 D 

15693 -748618 -980005 SK-26 VP8433 
Zubrnice 

(Týniště) 
1991-2014 BC(+D) 

684679 -743047 -985478 2H215 VP8234 Habřina u Úštěku 2006-2014 C 

681872 -760340 -983745 2M200 VP1882 Ústí nad Labem 2006-2014 Q 

692674 -762060 -986852 2M201 VP1883 Libochovany 2007-2014 
Jílovec+Q  

(přípovrchová zóna) 

681874 -753981 -976599 VP1931N VP1958 Velké Březno 2006-2014 Q 

692639 -748830 -967623 VP1933N VP1959 Křešice 2007-2014 Q 

 

 

 

NOVÉ HYDROGEOLOGICKÉ VRTY PROVÁDĚNÉ V RÁMCI PROJEKTU REBILANCE  

ZÁSOB PODZEMNÍCH VOD 

Nové vrty nebyly realizovány 

.  
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4. CHARAKTERISTIKA RAJONU 

4.1. GEOLOGICKÁ STAVBA A CHARAKTERISTIKA JEDNOTEK 

4.1.1. STRATIGRAFIE A LITOLOGIE 

ČESKÁ KŘÍDOVÁ PÁNEV 

Česká křídová pánev je v rajonu 4620 zastoupena všemi litostratigrafickými jednotkami Čecha et al. 

(1980) (obr. 4-1).  Z hlediska faciálního vývoje náleží jz. okrajová část rajonu do oháreckého vývoje 

(Čech, Valečka 1994) v němž výrazně převažují vápnité pelity a vápence. Převážná část rajonu spadá 

do lužického vývoje Čecha, Valečky (1994), v němž je zastoupení pískovců podstatně větší a to 

hlavně v jizerském souvrství, kde je vyvinut mohutný kolektor C. Ten u v. okraje rajonu dosahuje 

mocnosti až 180 m a tvoří s pískovci v bělohorském souvrství spojený kolektor CB. Kolektor C se 

směrem k ZJZ štěpí na kolektory Ca a Cb, které v jz. okrajové části rajonu vykliňují (obr. 4-3). Hranici 

mezi oháreckým a lužickým vývojem tvoří linie vyklínění kolektoru Ca.  

  

 

Obrázek 4-1 Schéma stratigrafie, litologie a rozmístění kolektorů v české křídové pánvi v rajonu 4620 

Vyvětlivky: 1 – podloží české křídové pánve, 2 – pískovcová tělesa ve výplni říčních údolí, 3 – mělkomořské 

pískovce, 4 – silicifikované, spikulitové slínovce až spongility (opuky), 5 – slínovce, vápnité jílovce, 6 – slínovce až 

vápnité jílovce s polohami  hemipelagických, jílovitých, biomikritických vápenců, 7 – slínovce a vápnité jílovce 

s polohami silicifikovaných jílovitých, mikritických vápenců, 8 – slínovce a vápnité jílovce s vložkami 

jemnozrnných pískovců (flyšoidní facie), 9 – kondenzační horizont s glaukonitem a fosfáty na hiátové ploše, 10 – 

kolektory 
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Rozšíření a litologický charakter nejstarších křídových sedimentů v rajonu 4620 ovlivnila morfologie 

reliéfu, na nějž křídové sedimenty transgredovaly.  

Do jz. okraje rajonu rajonu zasahuje v okolí Litoměřic elevace, na nichž  chybí cenomanské,  perucko-

korycanské souvrství (bazální kolektor A). Elevační zóna byla v práci Cajze, Valečky (2010) označena 

jako litoměřicko-maršovicko-bezdězská elevace s tím, že dále k Z navazuje na elevaci opárenskou, 

ležící v rajonu 4611. Litoměřická elevace bez bazálních křídových sedimentů je protažená do směru 

zhruba Z- V a zasahuje v úzkém, asi 3-4 km širokém pruhu do blízkého s. okolí Litoměřic. Na 

vrcholové části elevace transgreduje až bělohorské souvrství.    

 

PERUCKO-KORYCANSKÉ SOUVRSTVÍ (cenoman) 

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

korycanskými vrstvami. Perucké vrstvy byly zjištěny na s. úpatí litoměřicko-maršovicko –bezdězské 

elevace, kde začíná deprese (paleoúdolí) s fluviální výplní u Libochovan, která dále pokračuje do 

rajonu 4612 do paleoúdolí nazvaného Uličným et al. (2009) stebenské. Další výskyty byly ověřeny 

v několika vrtech v okolí Úštěka a Liběšic. Tyto výskyty řadí Uličný et al. (2009) do úštěckého 

paleoúdolí V-Z směru, které je součástí tzv. západního paleodrenážního systému či hlavního 

západního údolí („Western trunk valley“), který směřuje přes celý rajon v širokém pruhu od Liběšic 

k S, k Děčínu a Hřensku. Existenci takto širokého údolí nepovažujeme za prokázané. Zjištěné perucké 

sedimenty jsou litologicky variabilní. Převažují v nich pískovce proměnlivé zrnitosti, jílovité i 

křemenné, většinou hůře vytříděné. Co do zastoupení následují tmavě šedé až černošedé prachovité 

jílovce až prachovce, někdy slídnaté, s vyšším obsahem organické hmoty až slabě uhelné, s častými 

zbytky flóry i zuhelnatělými kořeny (kořenové půdy). Nejméně časté jsou písčité slepence, vyskytující 

se hlavně ve spodní části vrstev a na bázi zrnitostně gradovaných jednotek. Zmíněné typy sedimentů 

jsou uspořádány do cyklů se zjemňováním zrna do nadloží. Kontakty mezi těmito cykly fluviálního 

charakteru jsou ostré až erozní, jejich počet v jednotlivých profilech kolísá, max. bylo ověřeno šest 

cyklů. Mocnosti cyklů dosahují až několika m. Celkové mocnosti peruckých vrstev kolísají mezi 3 a 

21 m.  

Korycanské vrstvy mají podstatně větší rozšíření než vrstvy perucké a vyskytují se všude mimo 

vrcholovou část litoměřicko-bezdězsko-maršovické elevace u Litoměřic. Plocha bez korycanských 

vrstev dosahuje příbližně 15 až 20 km
2
. Jejich vývoj je monotónní, psamitický, tvoří je pískovce jemně 

až středně, méně i hrubě zrnité. Vytřídění pískovců je proměnlivé, vyskytují se jak velmi dobře 

vytříděné, křemenné pískovce obvykle jemnozrnné, tak hůře vytříděné, často jílovité a prachovité, 

někdy až nestejnozrnné. U báze profilu bývá štěrčíková  příměs, na samotné bázi může být i poloha 

písčitého slepence. Zvláštním litotypem, běžně se v korycanských vrstvách vyskytujícím v j. části 

rajonu jsou velmi tmavé, až černošedé, jílovito-prachovité, jemnozrnné pískovce s velkou příměsí 

slídy až slídnaté. Tento litotyp se nachází v různých úrovních korycanského profilu, běžně v jeho 

střední i nižší části, v mocnosti několika m i přes 10 m. V  několika vrtech se nachází i u stropu vrstev, 

v mocnostech jen několik metrů. Tyto pískovce mohou být zaměněny za uloženiny peruckých vrstev, 

obsahují však hojnou marinnní faunu. Mocnosti korycanských vrstev jsou proměnlivé, od několika 

metrů v okolí litoměřicko-bezdězsko-maršovické elevace k hodnotám kolem 80 m u v. okraje rajonu. 
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Obrázek 4-2 Geologická mapa 
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BĚLOHORSKÉ SOUVRSTVÍ (SPODNÍ-střední TURON) 

Bělohorské souvrství se vyznačuje v téměř celém rajonu stabilním litologickým charakterem, který je 

typický pro ssz. část lužického litofaciálního vývoje. Jde o dobře vymezitelnou litologickou jednotku, 

s výrazným spodním i svrchním kontaktem, kterou charakterizuje postupné hrubnutí zrna do nadloží. 

Jednotka má charakter progradačního cyklu a pokračuje jak na Z, do rajonu 4612, tak na VSV do 

rajonu 4650. Pokračuje i k JJV, do rajonu 4523. Na bázi cyklu jsou 10-35 m mocné, světlé prachovité 

slínovce až slínité prachovce, svrchu jemně písčité, které v podřízených polohách mohou přejít až do 

jílovitých vápenců. U báze jsou slínovce místy spikulitové. Nad slínovci následují s pozvolným 

litologickým přechodem jemnozrnné, prachovité, zčásti vápnité pískovce, obvykle intenzívně 

bioturbované  (obr. 4-3). Vrcholovou část progradačního bělohorského cyklu zastupují jemně až 

středně zrnité pískovce, méně často až hrubozrnné, spjaté s podložím také pozvolným přechodem. 

 

Obrázek 4-3 Vápnito-jílovité, prachovité jemnozrnné pískovce, intenzívně bioturbované, spodní část bělohorského 

souvrství.  

Vrt J 534 368 Smordov, měřítko v cm. Foto: J. Skala 

 

Pískovce jsou křemenné i jílovité, místy i vápnité. V jz. části rajonu tyto pískovce zjemňují a přibývá 

v nich jílovité a siltové složky. U Litoměřic se ve stropu bělohorského cyklu vyskytují i hrubozrnné, 

nestejnozrnné pískovce, s příměsí hrubého, tmavého glaukonitu, jež jsou obdobné „řasáku“ ze 

sousedního rajonu 4611. Spodní kontakt bělohorského souvrství je ostrý, místně je zvýrazněn 

kondenzačním horizontem spočívajícím ostře až erozivně na hiátové ploše. Horizont je obohacen 

glaukonitem, někdy i fosfátovými konkrecemi.  
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Obrázek 4-4 Izolinie stropu kolektoru B v hydrogeologickém rajonu 4620 
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Kolektor B je jako samostatné tělese rozšířen v západní a střední části rajonu, kde na něj nasedají 

slínovce jizerského souvrství – viz světle modrá plocha s výškovými izoliniemi jeho stropu na obr. 4-

4. Dále k V již na toto těleso překrývají pískovce jizerského souvrství a kolektory B a C splývají 

v kolektor BC (viz i níže). 

U jz. cípu rajonu dochází v bělohorském souvrství k rychlé faciální změně, kdy je progradační vývoj 

nahrazen sledem pevných, spikulitových slínovců až spongilitů (opuk) zhusta s projevy silicifikace. 

Tyto typické opuky jsou od stropu korycanských vrstev odděleny několik m mocnou polohou měkčích 

slínovců. Typický  opukový profil dosahuje z. od Litoměřic mocnosti několika desítek m (obr.4-4 ). 

Ne zcela jasný je strop souvrství v „opukovém“ vývoji.  Při terénní revizi byly mezi Libochovany a 

Kamýkem zjištěny v jejich nadloží ještě středně zrnité pískovce o mocnosti do 10 m (asi 5-7 m), jinde 

se na ně ukládají slínovce jizerského souvrství. Opuky tvoří i výchozový areál v těsném sousedství jz. 

cípu rajonu, v rajonu 4523. V výchozovém areálu transgredují na krušnohorské krystalinikum, které 

zde tvoří litoměřicko-maršovicko-bezdězskou elevaci v podloží křídy. Tato elevace s transgresí opuk 

na krystalinikum zasahuje v malém rozsahu – v z. okolí Litoměřic- i do rajonu 4620.     

Úplná mocnost  bělohorského souvrství je značně stálá, v převážné  části rajonu se pohybuje v rozmezí 

125 až 80 m, jen v jeho jz. cípu  mocnosti klesají  na 60 až 70 m. V místech kde souvrství transgreduje 

na  elevaci krystalinika u Litoměřic klesají mocnosti na  30-40 m. 

 

 

Obrázek 4-5. Výchozy spongilitů (opuk) v rozsáhlých opuštěných stěnových lomech u Žernosek. Foto: J. Valečka. 

 

JIZERSKÉ SOUVRSTVÍ (střední – SVRCHNÍ TURON) 

Jizerské souvrství je v rajonu mimořádně litofaciálně proměnlivé. Stejně proměnlivé jsou i mocnosti, 

které vcelku plynule klesají od sv. okraje rajonu k jeho jjz. okraji na Z od Litoměřic a to z asi 180 m 

na 35 m. Ve stejném směru jako mocnosti se mění i litofacielní vývoj, a to z čistě psamitického na 

monotónní sled slínovců až vápnitých jílovců. Tyto veliké změny mocností a litologie na krátkou 

vzdálenost 12 – 14 km nemají v české křídové pánvi obdobu, s výjimkou sousedního rajonu 4612.  

Vyplývají z dynamické interakce mimopánevních i vnitropánevních faktorů, hlavně intenzity 
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zdvihových pohybů ve zdroji a tím i přínosu hrubého detritu do pánve, rychlosti subsidence v té části 

pánve, která přilehala ke zdrojové oblasti psamitického detritu, pohybů mořské hladiny i pánevní 

hydrodynamice (proudovému systému). Tyto vztahy řešili např. Valečka (1989), Čech, Valečka 

(1991), Uličný (2001), Uličný et al. (2009).  Stejně jako v rajonu 4612 můžeme v rajonu 4620 

v souvrství vymezit tři litofacielní zóny – čistě psamitickou na SV (která pokračuje dál k V do rajonu 

4650), čistě pelitickou na JZ a přechodní mezi nimi, která má šířku mezi 5 a 8 km a v níž se pískovce a 

vápnité pelity cyklicky střídají – viz světle zelený pás na obr. 4-6. Psamitická zóna zaujímá sv. část 

rajonu, mezi linií Zadní Lhota u Těchlovic, Dolní Týnec u Třebušína a Zimoř u Liběšic a v. okrajem 

rajonu (obr. 4-5). Přechodná zóna ve stejné šíři pokračuje do rajonu 4612; z  jejího průběhu je na obr. 

4-6 patrna její stálá SSZ-JJV orientace v obou rajonech. Jizerské souvrství v psamitické zóně zastupují 

výhradně pískovce, které zde s pískovci bělohorského souvrství vytvářejí spojený kolektor BC (obr. 4-

6). Souvrství se vrtu  člení do několika, obvykle tří až pěti 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, méně i slabě jílovité příp. i vápnité. 

Mocnost takto gradovaných cyklů je variabilní, od 9 m do 124 m. Mocnosti kolem 100 m platí pro 

nejstarší cyklus, zjištěný v uvedené max. mocnosti ve vrtu Lo-1 Brusov. Mladší cykly mají mocnost 

nejčastěji několik desítek metrů, některé – hlavně ve svrchní části souvrství, jsou mocné jen kolem 10 

m. V přechodné zóně přecházejí pískovce v bazální, nejjemnozrnnější  části cyklů do prachovitých 

slínovců či vápnito-jílovitých prachovců. V zóně jsou zprvu vyvinuty dva do nadloží hrubnoucí cykly, 

které mají na bázi slínovce až prachovce a vznikají zde tak dva dílčí kolektory Ca (který je již oddělen 

od kolektoru B) a kolektor Cb (obr. 4-1). Dále k Z se mocnosti pískovců zmenšují až k postupnému 

vyklínění. Blíže k v. okraji přechodné zóny vyklíní pískovce kolektoru Cb, dále k Z programují 

pískovce kolektoru Ca. Na obr. 4-6 koinciduje vyklínění kolektoru Cb s linií, na níž končí izolinie s 

vyšší hodnotou výšky stropu kolektoru C. Pískovce staršího kolektoru Ca pokračují – se skokově 

nižšími hodnotami výšky stropu – dále k Z až ke kraji přechodní zóny (obr. 4-6). Tyto pískovce 

můžeme v neformální stratigrafii Č. Zahálky považovat za pásmo VIII, které skýtá velké možnosti pro 

korelaci nejen v rajonu 4620, ale i v rajonech okolních. Zhruba na linii Ústí nad Labem – Neštěmice – 

Tašov – Ploskovice vyklíní i kolektor Ca a tato linie tak ohraničuje na Z jednak zónu přechodného 

litofacielního vývoje, jednak i areál lužického faciálního vývoje. Mocností v úzké přechodné zóně 

klesají od asi 90 m na SV (např. 85,4 m ve vrtu SH- 12 Třebušín)  na 50 – 55 m na JZ (např. 54,3 m  

ve vrtu J 803 703 Ploskovice). 

V jz. okrajové části rajonu je jizerské souvrství již v monotónním vývoji slínovců až vápnitých 

jílovců, zčásti prachovitých, mocných mezi 50 a 35 m. 
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Obrázek 4-6 Izolinie stropu kolektoru C v hydrogeologickém rajonu 4620. 
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Obrázek 4-7 Rozšíření kolektoru BC v hydrogeologickém rajonu 4620 
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TEPLICKÉ SOUVRSTVÍ (SVRCHNÍ TURON-SPODNÍ CONIAK) 

Teplické souvrství je možné ve větší části rajonu vyčlenit vzhledem k jeho typovému vývoji i vývoji 

rohateckých vrstev. V souvrství se střídají polohy šedých až sytě šedých slínovců až vápnitých jílovců, 

se světle šedými vápenci. Vápence jsou jílovité, biomikritické, v bioklastické složce převažují 

foraminifery. Zjištěné obsahy CaCO3 ve vápencích dosahují až 71, 5 %. Mocnosti vápencových poloh  

kolísají od 1-2 decimetrů do asi 2 m, jejich kontakty se slínovci jsou jak pozvolné (litologický 

přechod) tak ostré. Mocnosti teplického souvrství v typovém vývoji jsou proměnlivé v rozmezí 27 až 

60 m. Ve v. okrajové části rajonu typový vývoj rychle laterálně přechází do monotónního sledu 

slínovců bez vápencových poloh. V něm nelze teplické souvrství litologicky vyčlenit. Dle paralel 

s biostratigraficky určenou mocností monotónního vývoje souvrství ve vrtech v sousedním rajonu 

4650 (4730) se zde mocnost souvrství snižuje na 13-15 m. Bázi souvrství tvoří v celém rajonu 

kondenzační horizont celopánevně korelovatelný. Horizont je mocný 0,1 až 0,5 m, obsahuje velkou 

příměs glaukonitu, fosfátové konkrece, fosfatizovanou faunou, koprolity a místy i fragmenty 

prizmatických vrstev ze schránek inoceramů. Horizont je intenzívně bioturbovaný a ukládá se ostře na 

strop jizerského souvrství.  

 

ROHATECKÉ VRSTVY (CONIAK) 

Rohatecké vrstvy v typovém vývoji mají zhruba shodný rozsah jako typické teplické souvrství. 

V typovém vývoji je tvoří vápnité jílovce až slínovce, s polohami velmi světlých až bělavých, tvrdých, 

silicifikovaných, mikritických  vápenců. Silicifikace je patrna jak v celé poloze vápence tak může být 

patrná jen v části polohy (obvykle u jejího stropu). Silicifikované vápence mají někdy až lasturnatý 

lom, často obsahují fragmenty prizmatických vrstev schránek inoceramů i celé exempláře inoceramů. 

Silicifikované polohy jsou běžně rozpukané, s puklinami většinou vyplněnými kalcitem. Jejich 

mocnost se pohybuje od 0,15 m do 1,5 m. Rohatecké vrstvy mají maximální mocnost kolem 30 m, 

minima jsou v místech vykliňování vrstev, a to kolem 1 m i méně. Za nejvýchodnější výskyt 

rohateckých vrstev lze považovat 0,5 m mocnou polohu velmi pevného vápence s četnými, kalcitem 

vyplněnými puklinami, v úrovni 36 m nad stropem jizerského souvrství; polohu zjistil vrt J 488 727 

Kravaře.  

  

BŘEZENSKÉ SOUVRSTVI (CONIAK-SPODNÍ SANTON) 

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

souvrstvím. Maximální mocnost zjistil vrt J 656 638 Lovečkovice a to 350,65 m, podstatně nižší 

úplnou mocnost pak vrt Úb-7 Rýdeč, zřejmě 243,80 m. Mezi těmito hodnotami se pohybují mocnosti 

v ostatních profilech. V souvrství dominují rozpadavé vápnitých jílovce až  slínovce, místy s 

prachovou příměsí. Ve spodní části souvrství se objevují pevnější slínovce v neostře ohraničených 

polohách, s vyšším obsahem CaCO3.
 
V březenském souvrství je významně zastoupena

 
 flyšoidní facie. 

Ta se vyskytuje ve svrchní části souvrství, má však velmi variabilní mocnost pro níž jen ve velmi 

hrubém generelu platí narůstání od ZJZ k VSV. Maximální mocnosti  jsou známy z vrtu Lovečkovice 

– 146,6 m a z vrtu J 594 368 Smordov – 125,2 m. Např. ve vrtu Úb-7 Rýdeč  vzdáleného jen 6 km z. 

od vrtu v Lovečkovicích  je to již pouhých asi 20 m. Facii tvoří vápnité jílovce až slínovce 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 1,2 m, nejčastěji od 0,1 do 0,25 m. 

Některé vložky jsou u stropu kalcifikované, tenčí vložky jsou někdy kalcifikované v celé mocnosti. 

Vložky se s vápnitými jílovci nestřídají rytmicky a jejich četnost je proměnlivá, v některých profilech 
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je nižší ve svrchní části souvrství a maxima dosahuje ve starších částech souvrství, mohou se střídat i 

delší (více než 10-15 m mocné) intervaly jílovců s intervaly v nichž jsou vložky početné, často také i 

amalgamované do několikametrových sekvencí. V některých profilech se první, byť vzácné, vložky 

objevují již v úrovni 58 m nad bází souvrství (vrt  J 488 727  Kravaře).  

Báze pískovcových poloh jsou ostré, horní kontakty bioturbované, někdy i ostré nebo jsou s nadložím 

spjaty litologickým přechodem. Jejich textura je nejvíce masívní, vnitřní textury jsou řídké ( laminace, 

někdy mírně šikmá, jílovcové klasty, gradační zvrstvení). Geneticky tyto vložky mohou představovat 

jak turbidity, tak i tempestity.  

V březenském souvrství se vyskytují hnědé sideritové konkrece, jejichž četnost i vertikální distribuce 

jsou proměnlivé. Vrty ověřený výskyt konkrecí začíná v úrovni 47 až 100 m nad bází souvrství.  

Interval s konkrecemi je různě mocný, od několika m do 65 m ve vrtu J 594 368 Smordov. Sideritové 

konkrece se nacházejí jak v monotónních pelitech, tak i ve flyšoidní facii, v ní vzácně i 

v pískovcových vložkách. V některých vrtných profilech v z. části rajonu však konkrece nalezeny 

nebyly.  

 

MERBOLTICKÉ SOUVRSTVÍ (SPODNÍ SANTON) 

Merboltické souvrství, jakožto nejmladší sedimenty české křídové pánve se zachovalo v Českém 

Středohoří v podloží středohorského vulkanosedimentárního komplexu, na několika místech i 

v podloží předvulkanických, paleogenních sedimentů.  Kromě malých denudačních reliktů je na 

velkých plochách zachováno v centrální části rajonu, např. mezi Malým Březnem a Levínem, kde lze 

plochu souvisle zachovaného souvrství odhadnout na 50 – 60 km
2
. Vývoj souvrství je především 

pískovcový a představuje  nejmladší úroveň kolektoru D v české křídové pánvi (obr. 4-1). V souvrství 

dominují méně zpevněné, převážně lavicovité, jemně až středně zrnité pískovce, křemenné, méně i 

slabě jílovité, zastoupeny jsou i středně zrnité pískovce s hrubozrnným podílem. Větší bývá příměs zrn 

živců, místy mohou být pískovce až živcové (10-12% živců). Lavice, méně i tenčí, deskovité polohy 

pískovců mohou na sebe nasedat, nebo jsou odděleny tenkými, centimetrovými proplástky, 

decimetrovými vložkami, ojediněle i metrovými (až 2,5 m mocnými) polohami nevápnitých jílovců až 

jílovitých prachovců. Jílovce a prachovce jsou tmavě šedé, méně šedožlutavé, ojediněle i pestře 

zbarvené. Anomální mocnosti jílovců – 10 až 12 m byly zjištěny mapovacími pracemi v okolí Levína 

(Lhotska). Jde o dvě polohy jílovců, světle zelenavě šedých, jejichž laterální stabilitu bylo možno 

vysledovat na 700 m (Valečka et al. 2008). 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 lokálně komplikují odlišení merboltického souvrství 

od podložní flyšoidní facie březenského souvrství (např. v okolí Malého Března a Těchlovic). 

Uchovaná mocnost souvrství je proměnlivá, max. hodnoty se pohybují mezi 150 až 170 m, místně až 

kolem 200 m. Mezi malým Březnem a Zadní Lhotou, poblíž roztockého intruzívního komplexu u 

Roztok jsou merboltické pískovce zpevněny následkem silné silicifikace. Pískovce jsou silicifikovány  

také u některých větších subvulkanických těles a to až do stadia křemenců. Na typické merboltické 

souvrství se na malé ploše ve v. okolí  Lovečkovic ukládají slepencovité pískovce, které Klein et al. ( 

1966 ) považovali za  nejmladší, regresní sedimenty české křídové pánve. Podle litologického vývoje 

tyto sedimenty náleží do předvulkanické psamitické sedimentaci, nejspíše ve fluviálním prostředí 

(Valečka, Valigurský 2003) - viz níže.   
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TERCIÉR, KVARTÉR 

Terciér je zastoupen jednak předvulkanickými sedimenty, řazenými do paleogénu, jednak mocným 

Středohorským vulkanosedimentárním komplexem.  

Paleogenní sedimenty v poloze in situ tvoří řadu menších, nesouvislých reliktů. V několika reliktech 

byly zjištěny s. od Levína. Jejich podložím je typické merboltické souvrství. Jde o pískovce s valouny 

křemene, které se často hromadí do protáhlých shluků až několik dm mocných slepencových poloh, 

někdy šikmo uložených. Valouny dosahují max. rozměrů kolem 10 cm. Pískovce až slepence jsou 

silicifikované. Klein et al. (1966) považovali tato hrubá klastika ze regresní  uloženiny české křídové 

pánve a řadili je tak k nejvyšší části santonu tj. k merboltického souvrství. Vzhledem k zrnitosti – pro 

merboltické souvrství zcela netypické a k některým texturním znakům (šikmé, korytové zvrstvení, 

„seříznutí“ slepencovitých poloh aj.) považujeme tyto sedimenty za ekvivalent paleogenních, 

předvulkanických klastik, uložených nejspíše ve fluviálním prostředí (podrobněji Valečka, Valigurský 

2003). Analogická klastika, byla při terénních revizích zjištěna mezi Verneřicemi a Slukovou.  de tak 

jako u Levína o silicifikované, slepencovité pískovce s polohami slepenců (obr. 4-8).  

Dalším místem výskytu prokřemenělých pískovců a slepenců přecházejících až do křemenců je 

okolí Skalice a Žitenic. Ve volně ležících blocích těchto hornin byla Engelhartem (1876) a dalšími 

autory zjištěna terciérní flóra (viz též Shrbený et al. 1967 a Váně 2001). Tyto horniny vykazují i 

některé texturní znaky, indikující sedimentaci v dynamickém, nejspíše říčním prostředí (např. šikmé 

zvrstvení). 

 

 

Obrázek 4-8 Blok silně silicifikovaného, slepencovitého pískovce.  

Opuštěný lom na Božím vrchu (k. 556) sz. od Verneřic. Foto. J.Valečka. 

 

V rajonu 4620 jsou hojné bloky a úlomky křemenců až silně silicifikovaných pískovců, nacházející 

se v sekundární poloze, zpravidla na příkřejších svazích, méně často (např. v okolí Lovečkovic) i na 

mírně ukloněných plošinách. Úlomky a bloky leží buď na pískovcích merboltického souvrství (okolí 
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Lovečkovic a Čeřeniště) nebo na březenském souvrství, příp. na starších křídových souvrstvích. V 

poslední době je podrobněji popsali Váně (2001) a Valečka, Valigurský (2003). Velikost úlomků a 

bloků se pohybuje od několika málo dm do 5 až 7 m. Svojí zrnitostí většinou odpovídají pískovcům 

merboltického souvrství, ale ty, které obsahují slepencovitou složku a textury indikující říční 

sedimentaci, odpovídají paleogenním, předvulkanickým uloženinám. Výše zmínění autoři i Domácí 

(1976) pokládají křemence a silicifikované pískovce za redeponované zbytky silicikrusty resp. 

křemencového horizontu ve zvětrávacím profilu, který se za vhodných klimatických podmínek 

vytvořil před začátkem vulkanické činnosti. Křemencový horizont vznikl jak na křídových pískovcích 

merboltického souvrství, tak na paleogenních sedimentech. Nejhojnější výskyt úlomků a bloků je 

v prostoru mezi Lovečkovicemi, Levínem a Malým Sedlem (kóta 541). Velmi hojné bloky pokrývají 

z. svahy Soudného Kamene (kóta 545,9) nad Horním Týncem, svahy v s. a sv. okolí Skalice a v. svahy 

pod Horní Bukovinou. Časté jsou křemencové bloky i mezi Čeřeništěm a Babinským vrchem (kóta 

551). 

 

Středohorský vulkanosedimentární komplex se vyvíjel hlavně od konce eocénu do miocénu. Jsou 

v něm vedle povrchových vulkanitů a sedimentů zastoupena i mohutná tělesa subvulkanitů především 

(trachytů a fonolitů), která jsou v řadě případů dodnes zakrytá nebo je obnažena jen jejich vrcholová 

část. 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  vulkanoklastik proměnlivé 

zrnitosti, často přemístěných. Přemístění v době sopečné činnosti se událo buď v podobě gravitačními 

proudů,  sopečných bahnotoků (lahary), anebo v podobě pyroklastických proudů (ignimbrity). mj. i. 

Jako tenčí  vložky se sedimenty objevují i ve vyšších částech komplexu. Kromě povrchových produktů 

vulkanismu a sedimentace jsou v rajonu běžná zakrytá i částečně obnažená subvulkanická tělesa – 

hlavně trachyty a fonolity (viz řez na obr. 4-12). V jejich kontaktním dvoře někdy dochází k intenzívní 

silicifikaci, kdy jsou okolní pískovce změněny až na křemence. Rozsah silicifikované zóny je řádově 

desítky až kolem 100 metrů od kontaktu. Subvulkanická tělesa mají schopnost při průniku do vyšších 

pater zemské kůry vynášet velké utržené kry okolních hornin, nebo okolní horniny výrazně 

deformovat; schematicky je tato deformace znázorněna na obrázku 4-12 u subvulkanického tělesa 

vycházejícího na povrch poblíž vrtu J 757 473 Vítov, který těleso ve velké mocnosti  provrtal. 

Kvartérní sedimenty mají v rajonu malý význam, většinou jde o deluviální hlinitokamenité až 

blokové sedimenty a pokryvy spraší a sprašových hlin. Častější výskyt plošně větších akumulací 

fluviálních štěrkopísků je v údolí Labe a Ploučnice.  

 

4.1.2. STRUKTURNÍ STAVBA 

Rajon 4620 patří v celém rozsahu do příkopové struktury oherského riftu, zakleslé vůči s. i  j. okolí, 

která má generelní směr SV- JZ. Strukturní stavba rajonu 4620 je velmi komplikovaná a není – hlavně 

v jeho s. části – dostatečně ověřená. Důvodů je několik: vyjma j. okrajové části rajonu nízká hustota 

vrtů (obr. 4-9), rozsáhlé a mocné pokryvy povrchových vulkanitů zakrývajících křídové sedimenty a 



Rebilance zásob podzemních vod                                                       ID EIS 10051606-SFŽP 

29 

 

skutečnost, že ve výchozových plochách křídových sedimentů je hlavní korelovatelné rozhraní mezi 

březenským a merboltickým souvrstvím obtížně určitelné. Podle stávajících dat, významně 

doplněných a upřesněných během prací na projektu (díky možnosti vyhodnotit všechny hluboké vrty 

GPUP) se na stavbě rajonu podílí vedle četných nespojitých struktur také velmi plochá vrásová 

struktura. Ta byla definována Herčíkem a kol. (1999) jako benešovská synklinála resp. 

brachysynklinála, s tím že v jejím centru, u Benešova nad Ploučnicí se báze české křídové pánve 

nachází v nejnižší úrovni, kolem -650 m. Průběh osy benešovské synklinály se v tomto pojetí mění u 

Benešova nad Ploučnicí ze směru S- V na směr SV-JZ až VSV- ZJZ, v němž pokračuje k Ústí nad 

Labem. Již Herčíkem a kol. (1999) byla předpokládána existence zlomových struktur, které měly – 

v následné tektonické fázi – synklinální strukturu segmentovat. Tento předpoklad byl potvrzen i po 

vyhodnocení nových dat.    

Představa o strukturní stavbě, jak ji předkládá Uličný et al. (2015) je odlišná. Zásadně nepředpokládá 

existenci vrásových – bytˇvelmi plochých struktur, prezentuje výlučně zlomy porušený, horizontálně 

uložený křídový pokryv. Uličný et al. (2015) výškové rozdíly korelovatelných rozhraní v areálu 

benešovské synklinály (i dalších vrásových struktur v oblasti 3) v zásadě řeší jako projev zlomů a 

v terénu naměřené úklony považují za projev přízlomových vleků. Benešovskou synklinálu 

interpretují jako (výhradně) příkopovou strukturu a užívají pojmu benešovský příkop. 

 

 

Obrázek 4-9 Průběh osy benešovské synklinály 

 (zvýrazněn červeně) na výřezu z tektonické mapy české křídové pánve in Herčík et al. (1999). 

 

V samotném rajonu 4620 lze průběh osy benešovské synklinály dle izolinií výšky stropu kolektoru A 

situovat do s. okraje rajonu, kde probíhá při hranici s rajonem 4612. Podél synklinální osy má strop 
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kolektoru A nejnižší výškovou pozici a to hruba -400 m u hranice s rajonem 4650 a v okolí Velkého 

Března. Synklinální osu v rajonu dislokují dva významné zlomy, s opačnými pohyby ker: zlom, 

komplikovaného průběhu, který nazýváme malšovický, s poklesem sv. kry asi o 100 m a zlom 

zubrnický u něhož naopak zaklesá jz. kra, a to o 50 až 100 m. Malšovický a zubrnický zlom tak 

v rajonu 4620 ohraničují kru hrást’ovitého charakteru. Zlom malšovický, vydělující se z děčínského 

zlomového pole má zprvu, na Z od Labe (v rajonu 4612), směr S- J, u Dobkovic se stáčí a pokračuje 

do rajonu 4620 kde má směr JV až VJV. Zlom snad končí na proboštovském zlomu (viz i níže). Zlom 

zubrnický, oddělující se poblíž Lovečkovic od zlomu proboštovského je směrován SZ- JV, u Labe se 

k němu směrem k V přidružuje několik zlomů ohraničujících nejméně tři malé kry, zaklesávající 

směrem k zubrnickému zlomu. Dále k S, v rajonu 4612 pokračuje jako zlom ryjický (obr. 4-10). 

 

 

Obrázek 4-10  Proboštovské zlomové pole. Převzato z Valečky (2009).  

 

Zmíněný proboštovský zlom představuje nejvýznamnější zlomovou strukturu v rajonu 4620. Valečka 

(2009) jej nazývá „hlavní zlom proboštovského zlomového pole„ (obr. 4-10), které má představovat  

dominantní strukturu v centrální části Českého Středohoří na V od Labe s tím, že proboštovský zlom 

s enormním poklesem s. kry až o více než 300 m je strukturně provázán s významnými zlomy s 

poklesy s. ker na Z od Labe (zlomy bílinský, milešovský aj.) Nová a revidovaná data existenci i 

průběh tohoto významného zlomu s jistými korekcemi potvrdila. Korekce se týká hlavně jeho v. 

zakončení (vyznívání), které je předpokládáno až v sousedním rajonu 4650, u Žandova, kde byl mezi 

sousedními vrty SK-11 a J-360548 ověřen pokles sz. kry o 20 m. Zlom má mimořádně komplikovaný 
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průběh, jeho zákres je na obr. 4-11 schematický s tím, že hlavně v jeho v. části (především v rajonu 

4650) může jít o složitější systém zlomů směru V- Z (labský směr v pojetí Uličného et al. 2015) a 

směru SV- JZ. 

 

Obrázek 4-11 Izolinie povrchu kolektoru A a strukturní stavba v rajonu 4620.  

MZ – malšovický zlom, ZZ – zubrnický zlom, TZ – trmický zlom, RZ – ryjický zlom, DK – držovické kry, 

proboštovský zlom je červeně zvýrazněn. 
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Tento možný systém zlomů Uličný et al. (2015) popisují jako ploučnickou zlomovou zónu, tvořenou 

subparalelními zlomy směru V- Z doprovázenou pravostranně odskakujícími segmenty. Pokud jde o 

styl zaklesávání ker v proboštovském zlomovém poli, konkrétně v případě zubrnického zlomu a 

vlastního proboštovského  zlomu v údolí Lučního potoka sz. od Lovečkovic (kde mají oba zlomy směr 

SZ-JV), nepovažují Uličný et al. (2015) vertikální poklesy jz. ker za prokázané a uvažují jen o 

horizontálních posunech. Avšak u zubrnického zlomu je vrty u Zubrnic (J-666542 a SK-26) prokázán  

pokles jz. kry o 60 až 80 m, podél proboštovského zlomu (u Valečky 2009 popsaného u Lovečkovic 

jako kratší větev zubrnického zlomu – viz obr. 4-11) je pokles jz. kry doložen vrty u Verneřic a 

Zubrnic (J-577750 resp. J-666542) i terénní revizí o 300 až 320 m; tato hodnota je shodná s hodnotou 

poklesu u proboštovského zlomu dále k Z (např. v okolí Tašova, viz obr. 4-12). Samozřejmě nelze 

vyloučit, že tento vysoký pokles je rozložen do několika prostorově sblížených paralelních zlomů, u 

nichž může existovat i horizontální složka pohybu. K proboštovskému zlomu se s. od Tašova připojuje 

předpokládaný zlom trmický (TZ na obr. 4-11), s poklesem sv. kry o 80 m.  

Jižní, okrajová části rajonu je intenzívně rozbita množstvím zlomů, které ve shodě s Uličným et al. 

(2015) označujeme jako úštěckou zlomovou zónu. Zlomy bylo možné identifikovat díky velmi husté 

síti vrtů GPUP (obr. 4-11). V zóně dominují (sub)paralelní zlomy směru V-Z, podružné jsou kosé i 

příčné zlomy směru především SSZ-JJV, méně i SSV-JJZ. Úštěcká zlomová zóna pokračuje i do s. 

okrajové části rajonu 4523 a její šířka je 5 až 7 km. Stavba ve zlomovém poli je komplikovaná. 

Přestože v ní převládá zaklesávání s. ker, až k vysoko položené kře j. od proboštovského zlomu, nelze 

zónu definovat jako příkop, bytˇjednostranný , neboť uvnitř zóny se vyskytují i hrást‘ovité kry (obr. 4-

12). Komplikovanou stavbu zóny dokládají i kry u Držovic (DK na obr. 4-11), které jsou proti všem 

krám v okolí zakleslé a to o 50 až 200 m (!).  

V souvislosti se širokou úštěckou zónou, v níž se vzájemné pohyby ker pohybují jen v desítkách m až 

kolem 100 m (obr. 4-13) je obtížné v křídovém povrchu definovat zlom, který by mohl být ztotožněn 

s jižním okrajovým zlomem oháreckého riftu, který byl obvykle nazýván středohorský (např. i Herčík 

a kol. 1999), příp. i litoměřický či litoměřické zlomové pásmo (Cháb 2008) a u j. okraje rajonu 4620 i 

jako úštěcký (souhrnně např. Malkovský 1979). Uličný et al. (2015) proto za strukturu určující j. okraj 

oháreckého riftu považují celé zlomové pásmo. Z hlediska velikosti vertikálního pohybu v křídovém 

pokryvu lze za okrajový zlom mezi Blíževedly a Zimoří u Úštěka považovat j. okrajový zlom 

v zlomové zóně, který dále nazýváme úštěcký (obr. 4-13). Zlom má směr JZ-SV, sz. kra podél něj 

klesá až 250 m, z JV k němu přiléhá morfologicky výrazný zlomový sráz. Od Zimoře na Z se od něj 

odštěpují další zlomy s menšími pohyby, zlomový sráz mizí a určení okrajového zlomu je nesnadné. 

Určujícím momentem může být identifikace zlomu v křídovém pokryvu, který je saxonsky oživeným  

zlomovým  rozhraním v křídovém podloží a to nejen rozhraním permokarbonu a krystalinika, ale 

především rozhraním mezi saxothuringikem a bohemikem. Zatím takový zlom nelze v křídovém 

pokryvu s jistotou identifikovat, je však zřejmé že podobné rozhraní probíhá pod j. okrajem úštěcké 

zlomové zóny (viz obr. 4-13).  

Nutno zdůraznit, že v rajonu 4620 je kromě jeho s. části strukturně nevyjasněno více míst a to kromě 

okolí trmického zlomu (TZ na obr. 4-11) především areál mezi proboštovským zlomem a s.okrajovými  

zlomy úštěckého zlomového pole z. od Kravař, které ohraničují držovické, hluboko zakleslé kry.     
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Obrázek 4-12 Geologický řez S-J 
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Obrázek 4-13 Geologický řez SZ-JV 
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4.2. HYDROLOGIE (SRÁŽKO-ODTOKOVÝ VZTAH) 

 

Pro stanovení srážko-odtokových vztahů HGR 4620 byla použita data poskytnutá ČHMÚ. Vlastní 

údolí Labe náleží k teplé oblasti T2, vyznačující se dlouhým, teplým a suchým létem; teplým až mírně 

teplým jarem a podzimem; krátkou, mírně teplou a suchou až velmi suchou zimou. Ostatní území patří 

k mírně teplé oblasti, k jednotkám MT10, MT9, MT7, MT4 a MT3 (Buková hora), odstupňované 

přibližně podle nadmořské výšky, od nejteplejších a nejsušších k nejchladnějším a nejvlhčím. 

Roční úhrn srážek je převážně nad 600 mm: stanice Děčín - Libverda 653 mm (133 m n.m., 1931-60). 

Směrem k JZ v údolí Labe klesá pod 600 mm: stanice Ústí n. Labem - vodárna 508 mm (186 m n.m., 

1931-60), Sebuzín 527 mm (150 m n.m., 1931-60). Nejteplejší a současně na srážky nejbohatší měsíc 

je červenec, nejchladněji je v lednu a nejméně srážek spadne v únoru a v březnu.  

 

Tabulka 4-1 Dlouhodobé průměrné měsíční úhrny srážek ze staršího období 

                    I    II    III  IV   V  VI  VII VIII  IX  X  XI  XII     I-XII 

Ústí n.L. - Kočkov 1978-95 38,7 30,7 32 40,5 58,8 59,5 72 81 96,5 34,1 42,4 50 586 

Ústí n.L.  - Mánesovy sady 1964-95 34,3 30,7 39,4 38,2 58 62,6 62,6 80,6 41 30,9 37,7 41,7 548 

 -  Církvice 1980-95 30,3 25,9 31,8 37,9 51,2 49,8 71,8 74,7 42,7 31,4 37,3 38,1 523 

Děčín - Těchlovice 1980-95 39,9 39,8 37,4 49,4 59,5 64,3 82,9 85,3 48,7 36,1 45,8 50,9    640 

 

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 průměrné srážky i průměrná teplota vzduchu v HGR 4620 roste. 

 

Tabulka 4-2 Vývoj srážkových úhrnů 

období 
1961-1980 1981-2010 2001-2010 

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

.HGR 614.98 663.78 1.08 706.82 1.06 

povodí Jílovský potok (Děčín) 707.25 738.44 1.04 777.30 1.05 

povodí Úštěcký p. 598.00 638.92 1.07 660.57 1.03 

 

Tabulka 4-3 Vývoj teploty vzduchu 

období 
1961-1980 1981-2010 2001-2010 

[°C] [°C] dif.[°C] [°C] dif.[°C] 

.HGR 7.19 8.00 0.81 8.26 0.26 

povodí Jílovský potok (Děčín) 7.16 7.95 0.79 8.20 0.25 

povodí Úštěcký p. 7.26 7.93 0.67 8.25 0.32 
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Obrázek 4-14 Vývoj průměrných ročních srážek 

 

Hlavní erozní bází území je Labe - průměrný průtok v Lovosicích dosahuje 291 m
3
/s, v Děčíně 300 

m
3
/s. Další významnější tok je Luční (Zubrnický) potok mající délku 12 km, průtok u ústí do Labe 

0,15 m
3
/s, specifický odtok 4,50 l/s.km

2
. 

 

HYDROLOGICKÁ MĚŘENÍ VYBRANÝCH PROFILŮ NA POVRCHOVÝCH TOCÍCH (PPP) 

Nebyla provedena ani plánována 

 

4.3. HYDROGEOLOGIE  

V zájmovém území se nachází několik hydrogeologických jednotek: 

 Krystalinikum tvoří podložní izolátor, na výchozech reprezentuje puklinový kolektor v zóně 

připovrchového rozvolnění hornin s podílem průlinové propustnosti.   

 Sedimenty české křídové pánve, jež tvoří průlinovo-puklinově propustné kolektory pískovců a 

nepropustné či polopropustné izolátory jílovitých hornin. 

 Křídovými sedimenty pronikají a v nadloží křídy vystupují tercierní vulkanity puklinově 

propustné s proměnlivou hydrogeologickou funkcí. 

 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 údolní nivy Labe představující významný průlinový kolektor, údolní 

nivy ostatních toku nejsou hydrogeologicky příliš významné. Izolační pokryv tvoří spraše a 

sprašové hliny. 

 

PODLOŽNÍ JEDNOTKY 

Krystalinikum - na povrchu HGR 4620 se vyskytuje v tektonickém oknu v okolí Kalvárie 

(migmatity, ortoruly, amfibolity, zelené břidlice, svory, fylity). Krystalinikum představuje puklinový 

kolektor, v připovrchové zóně rozvolnění má puklinovou i průlinovou propustnost. V zájmovém 
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území je krystalinikum hydrogeologicky nevýznamné, dle Hazdrové (1992) má velmi nízkou 

transmisivitu, jediný údaj naznačuje transmisivitu nízkou (ve smyslu klasifikace Krásného 1986). 

 

Tabulka 4-4 Hydrogeologická funkce litostratigrafických celků na S a V zájmového území 

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  

K Km kolektor D  nízká až střední 

Ř Kbz izolátor D/BC  nízká až střední 

Í Kt    

D Kj kolektor C   

A Kb kolektor B               kolektor BC střední až vysoká 

  izolátor BC/A   

 Kpk kolektor A  

Krystalinikum puklinový kolektor, podložní izolátor 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. 

 

Tabulka 4-5 Hydrogeologická funkce litostratigrafických celků na JZ zájmového území  

geologie hydrogeologická funkce velikost transmisivity 

Kvartér svahové sedimenty a 

náplavy potoků 

nevýznamný kolektor velmi nízká až střední 

 údolní niva Labe významný kolektor střední až vysoká 

Terciér sedimenty  střídání kolektorů a izolátorů nízká  

 vulkanity, tufy izolátory až nevýznamné kolektory nízká 

K Km kolektor D  nízká až střední 

Ř Kbz izolátor D/AB  nízká 

Í Kt    

D Kj  kolektor C  

A Kb kolektor B   

  izolátor B/A   

 Kpk kolektor A  nízká až vysoká 

 

ČESKÁ KŘÍDOVÁ PÁNEV 

Svrchní křída je nejdůležitější hydrogeologickou jednotkou v zájmovém území. Křídové horniny v 

zájmovém území lze rozdělit na kolektory (pískovce) a izolátory (jílovce, slínovce).  

Na celém území se vyskytuje kolektor A (korycanské, příp. perucko-korycanské souvrství). Mocnost 

kolektoru A stoupá k Z a k S (od 50 m na jz. okraji po >70 m). 

Na většině území je kolektor C+BC (střední křídová zvodeň - bělohorské a jizerské souvrství), s 

výjimkou jz. části pouze kolektor B. Mocnost kolektoru BC stoupá od Z (JZ) k V (SV) - od 130 m na 

jz. okraji po 360 m na v. okraji (Herčík, et al. 1987). 

Na celém území, pokud není denudován se vyskytuje izolátor BC/D (část jizerského, teplické a 

březenské souvrství). 

Na celém území, pokud není denudován, se vyskytuje kolektor D (merboltické souvrství, případně s 

částí březenského souvrství ve flyšoidní facii ve v. části území). 
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KOLEKTOR A (AB) 

Bazální kolektor A pískovců perucko-korycanského souvrství je překryt mladšími křídovými 

uloženinami. Je součástí rajonů podložní vrstvy – HGR 4730 – v níž je zpracován. Dále tedy jen 

stručný přehled. 

Nejhlouběji zakleslá báze kolektoru pískovců korycanských vrstev na V od ústecké deprese se nachází 

při současné prozkoumanosti v Týništi u Zubrnic (vrt Sk-26c), s úrovní báze - 450 m pod mořem. Na J 

od děčínského zlomového pásma a z. od linie Děčín - Úštěk má izolátor B/A nevýraznou funkci - 

charakter puklinově propustného poloizolátoru (je též tektonicky porušen). Jako regionální izolátor 

B/A skutečně působí až na V od linie Děčín – Úštěk.  

Transmisivita kolektoru A je střední. 

Hladina podzemní vody v kolektoru A je napjatá. Voda infiltruje především podél Lužického zlomu 

(daleko mimo zájmové území na SV) a proudí odtud k Z k regionální erozní bázi - Labi. Podzemní 

voda z kolektoru A částečně přetéká do vyšších souvrství. 

 

Bělohorské souvrství tvoří do nadloží hrubnoucí cyklus - na bázi pelity a aleuropelity, přecházejí do 

pískovců - kolektor B, který směrem k V přechází v kolektor BC. 

 

KOLEKTOR BC (C, B) 

Jizerské souvrství - na JZ pelity tvořící izolátor, v. od linie Povrly - Zubrnice téměř celý profil 

pískovce. Na SV od linie Povrly-Třebušín přechází kolektor C v kolektor BC. Transmisivita 

kolektoru C je na většině území střední. Na S od tektonické linie Zubrnice-Levín je transmisivita 

vysoká až velmi vysoká (Hazdrová 1996). Kolektor BC je vázán na pískovce svrchní části 

bělohorského souvrství a pískovce jizerského souvrství. Izolátor B/A z. od linie Děčín-Úštěk neplní 

zcela izolační funkci (poloizolátor), a tedy z části lze hovořit o kolektoru ABC. 

Kolektor BC: Hladina podzemní vody je v místech výskytu izolátoru D/C napjatá. Podzemní voda 

proudí k Z do údolí Labe. Kolektor BC se odvodňuje převážně prostřednictvím jímacích vrtů v Děčíně 

(132 l/s) (mimo zájmové území), přirozené odvodnění puklinami do Labe se předpokládá jen v malém 

rozsahu (Herčík et al.1987). Hladina podzemní vody je v místech výskytu izolátoru D/C napjatá.  

 

Teplické a březenské souvrství - na Z jen vápnité pelity, v. od linie Jílové - Těchlovice též ojediněle 

pískovce, tvořící místy mocnější polohy ve vápnitých pelitech (flyšoidní facie). 

 

KOLEKTOR D 

Nejmladší křídové souvrství představují pískovce merboltického souvrství, které tvoří kolektor D 

(resp. Dm). Transmisivita kolektoru D je střední (Hazdrová 1996).  

Voda infiltruje na výchozech kolektoru D. Odvodňuje se prameny a skrytým příronem do místních 

toků. Hladina podzemní vody je převážně volná.  

Proudový systém podzemní vody kolektoru D a drenážní účinek dílčích toků znázorňuje obrázek 4-15. 
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Obrázek 4-15 Proudový systém podzemní vody v kolektoru D a vrty ČHMÚ 

 

Vodohospodářskou využitelnost území naznačuje transmisivita neboli průtočnost (v tabulkách 

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

V merboltickém, jizerském či korycanském až bělohorském souvrství mají horniny převažující střední 

průtočnost (ve smyslu klasifikace Krásného 1986). Propustnost kolektorů podle hodnot koeficientu 

filtrace je proměnlivější, ale s výjimkou lokality pískovců merboltického souvrství u Sebuzína (mírně 

propustné) jsou kolektory pískovců nejmladších a nejstarších vrstev dosti slabě propustné, jen 

pískovce jizerského souvrství jsou až slabě propustné. Nízká transmisivita (průtočnost) a dosti slabá 

propustnost je přiřazena připovrchovým kolektorům březenského souvrství ve flyšoidním vývoji. 

Nízká transmisivita a dosti slabá propustnost připovrchové zóny rozpukání a druhotného rozpojení 

puklin slínitých a jílovito-vápnitých hornin březenského, teplického (včetně rohateckých vrstev), 

jizerského, případně bělohorského souvrství nemění nic na identifikaci tohoto až 400 m mocného 

komplexu jako hydrogeologického izolátoru. (Hazdrová 1997). 
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Tabulka 4-6  Hydraulické parametry hornin na severu rajonu 4620 a jeho blízkém okolí  

(tzv. jižní kry na listu 02-23 Děčín - Burda 1998) 

 Y min Y max Y Ø n Z min Z max Z Ø n označení transmisivity 

Děčín (regionální drenáž, termální vody) 

kolektor BC (ABC)               6,02   6,9    6,49   6 3,8 4,6 4,16 5 vysoká 

pravý břeh Labe (rajon 4620, 4650) mimo Děčín            

Km kolektor Dm 3,52 5,19 4,26 3 3,4 4,5 3,95 2 nízká 

Kbz+Km      3,31 5,6 4,68 6 3,5 4,5 3,88 5 nízká 

kolektor BC 6,22 6,25 6,23 2   4,6 1 vysoká 

Kpk (kolektor A)          4,87 1     nízká 

 

Tabulka 4-7 Hydraulické parametry hornin v rajonu kromě jeho severní části a jeho blízkém okolí  

(na území listu 02-41 Ústí n.L. dle Hazdrové 1996) 

 Y min Y max Y Ø n Z min Z max Z Ø n 

fluviální uloženiny Labe u Libochovan   6,1 6,6 6,4 9 5,0 5,6 5,4 9 

fluviální uloženiny Labe u Sebuzína   4,1 6,8 5,7 11 3,0 5,4 4,4 11 

Vulkanity 2,3 6,5 4,8 15 1,1 6,1 3,8 15 

tufy a tufity 3,4 5,9 4,6 11 2,0 4,8 3,2 11 

Km – kolektor D, pravý břeh Labe 4,1 6,8 5,6 26 2,9 5,4 4,2 26 

pískovce Kbz - flyšoidní vývoj 3,4 5,6 4,9 13 2,4 4,4 3,6 13 

slinitý a jílovito vápnitý vývoj Kbz 3,5 5,5 4,5 15 1,9 4,4 3,0 14 

Kj kolektor C 3,7 6,3 5,3 5 1,6 4,0 3,1 5 

Kpk (+ pískovce Kb) kolektor A (AB) 3,8 6,2 5,3 19 1,7 4,8 3,5 19 

fylity u Libochovan  4,6   1     

Y- index transmisivity, Z – index propustnosti, n – počet údajů 

 

PROUDĚNÍ PODZEMNÍCH VOD 

Infiltrační území v pruhu podél lužické poruchy 

Jak vyplývá ze všech dosavadních provedených výzkumů a odborných prací (shrnutých např. 

Nakládalem et al. 1987, Herčíkem a kol. 1999 nebo ještě před nimi Čadkem et al. 1968 nebo 

Hazdrovou 1971), hlavní infiltrační území kolektoru A i BC se soustřeďuje do prostoru podél lužické 

poruchy, kde se setkává několik významných faktorů příznivých pro zvýšenou infiltraci podzemních 

vod. Toto území je daleko na V-SV od HGR 4620, popis hlavního infiltračního území je proto je 

uveden v HGR 4640, 4650, 4660, 4730. 

Zóny drenáže podzemních vod  

Hydrogeologická struktura zakleslé středohorské kry má několik drenážních zón. Hlavní z nich jsou 

uvedeny na obrázku. 4-16.  

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 

(HGR 4612), a na Děčínsku (HGR 4620, 4650, 4730) a Kamenicku (HGR 4650 a 4660). Následně 

vznikla zcela nová, umělá drenážní zóna v prostoru Ústí nad Labem (HGR 4612, 4620, 4730), a kromě 

toho existuje ještě několik dalších přírodních drenážních oblastí v jižní části území HGR 4730 (Datel 

2008).  

 



Rebilance zásob podzemních vod                                                       ID EIS 10051606-SFŽP 

41 

 

 

Obrázek 4-16 Vymezení infiltračních a drenážních zón v širším okolí zájmového území (podle Datla 2008) 

 

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, a to 

prostřednictvím nadložních křídových kolektorů a vertikálního vzestupného přetékání z hlubších 

kolektorů do mělčích. Termální indicie v údolí Kamenice v místech křížení jejího toku 

s českokamenickým zlomovým polem a doprovodnými zlomy, naznačují důležitou funkci 

tektonických struktur pro odvodnění hlubokých křídových kolektorů.  

Současná deprese v piezometrickém povrchu (na hodnotách cca 160 m n.m.) jak kolektoru BC, tak 

kolektoru A 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 V zhruba na hydroizopiezu 240 m n.m., tzn. cca 

k Benešovu nad Ploučnicí. 

Dokladem přírodního odvodnění jsou vývěry teplých podzemních vod o teplotách kolem 17
o
-18

o 
C na 

Děčínsku, zaznamenávané v minulosti (vice v kapitole Termominerální vody), ale i hypsometrická, 

geologicko-tektonická a hydrogeologická pozice soutokové oblasti Ploučnice a Jílovského potoka s 

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 v současnosti odběry z hlavního křídového kolektoru, může přispívat k zvýšení 

teploty v hlavním (jizerském) kolektoru vlivem konvekčního přínosu tepla z hloubky. Obdobnou 

situaci s drenáží podzemní vody lze předpokládat rovněž v údolí Kamenice v místech křížení jejího 

toku s českokamenickým zlomovým polem a doprovodnými zlomy pod Českou Kamenicí.  
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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 (obr. 4-17 Datel 2008):  

 Vrt 2H295 ve Vilsnici (HGR 4612) nezastihl izolátor mezi kolektorem A a kolektorem BC. 

 Poklesy na choratickém a kerhartickém zlomu jsou dostatečné pro to, aby došlo k propojení 

kolektoru A a kolektoru BC.  

 I když exploatační vrty využívají v Děčíně jen kolektor BC, nesporně odběrem ovlivňují i 

kolektor A.  

 

 

Obrázek 4-17 Schématický hydrogeologický řez Děčín Vilsnice – Nové Město (Datel 2008) 

 

Proudění podzemní vody v kolektoru BC v širším území než je HGR 4620 

V hlavním křídovém kolektoru (BC) převládá regionální proudění podzemní vody od lužického zlomu 

k SZ, Z a JZ. Odlišnosti oproti bazálnímu kolektoru A spočívají především v rozsahu infiltračních 
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oblastí a v rozdělení a významu zón regionální drenáže. K infiltraci do kolektoru dochází na podstatně 

větších plochách, nekrytých nadložním izolátorem, než v případě kolektoru A. V těchto územích má 

hlavní zvodeň BC volnou hladinu.  

Kromě piezometrické elevace v širším okolí Krompachu (HGR 4640) s hlavní infiltrací, vedlejší 

infiltrace u Krásné Lípy (HGR 4650) a převažujícího proudění na Z lze identifikovat i rozdílné aspekty 

proudění podzemní vody v hlavním kolektoru BC oproti kolektoru A (Datel 2008): 

- vymizení toku směrem na Ústecko (HGR 4620) v souvislosti se zánikem kolektoru BC v této 

oblasti 

- zvýraznění pasívní úlohy střední části benešovské synklinály pro proudění podzemní vody 

(praktické vymizení proudnic ze zóny velmi plochého povrchu poblíž rozvodnice)  

- vedení hydrogeologické rozvodnice mírně severněji než v kolektoru A, zvláště v její východní 

části. 

 

 

Obrázek 4-18 Hlavní směry proudění podzemní vody v kolektoru BC_C v širším okolí zájmového území (Datel 

2008) 

 

Na severovýchod od zájmového území se tok podzemní vody rozděluje na dva v podstatě rovnocenné 

proudy, z nichž ten severnější směřuje do povodí Kamenice (a sem směřuje i jz. proud z menší 

infiltrační oblasti u Krásné Lípy) a odtud před doubické zlomové pole do povodí dolní Kamenice. 

Zhruba stejný proud směřuje na Z do děčínské drenážní oblasti. Původní přírodní drenážní efekt této 

zóny byl v posledních letech významně zintenzívněn odběry podzemních – termálních vod na 

Děčínsku.  Jde tedy o velmi obdobnou situaci jako v bazálním kolektoru. 

V jižní části širšího okolí zájmového území malé množství vody směřuje do litoměřické drenážní 

oblasti (povodí Lučního a Úštěckého potoka), ale maximum toku směřuje do českolipské drenážní 

oblasti (povodí Ploučnice a Robečského potoka, převážně v HGR 4640). 

Kolektor BC je mimo jiné dotován také vertikálním přetokem asi 55 l/s z nadložního kolektoru D, 

v oblasti západně od Nového Boru.  
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TERMÁLNÍ VODY 

Výskyty termálních vod v české křídové pánvi v oblasti Ústí nad Labem a Děčína (převážně HGR 

4612, 4620, 4650, 4730) 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", 

terma je využívána pro lázeňské (Městské lázně), průmyslové a rekreační (koupaliště Klíše, Brná) 

účely. 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. 

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 nad Ploučnicí (Herčík a kol. 

1987) předpokládá rozšíření termálních vod do prostoru České Kamenice. 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). 

 

Tabulka 4-8 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 

16399 -759538 -980147 142,08 305 400 HB-1  A 1.1.1986 32,7 

668570 -759692 -980021 144 286,1 400 HB-2  AB 18.2.2003 31,8 

61683 -748033 -967085 135,42 178 430 DC-2  BC 8.8.1990 31 

15693 -748618 -980005 342,61 400 740 SK-26  A 21.11.1984 30,6 

11813 -741403 -982805 331,86 333,6 523,1 LO-1A  BC 10.12.1967 30 

11813 -741403 -982805 331,86 584,7 632,6 LO-1A  A 6.5.1967 29,6 

15881 -760035 -979831 150,15 310,8 327,5 V    AB 26.7.1990 29 

16729 -748000 -974214 207,71 533 598,4 SK-12C  A 30.6.1982 28,5 

61684 -749349 -968080 128,61 126 427 DC-3  BC 2.10.1990 26,7 

15841 -748590 -985024 316,42 267 449,2 SH-12   A 10.2.1978 26,5 

692274 -741280 -982624 347,17 574,9 657,8 VP-8208N    A 22.10.2007 25,8 

16539 -748012 -974225 207,49 305 395 SK-12T  C 10.11.1981 25 

633584 -741011 -985032 285,46 399,4 502 J-577716   A 16.2.1981 24 

15779 -750082 -987846 219,26 226,5 280 SH-1    BC 31.8.1989 23,5 

15780 -750072 -987838 219,46 290,4 341 SH-1A   A 2.8.1976 23,5 

692275 -741276 -982627 347,07 344,2 531 VP-8207N    A 22.10.2007 22,7 

15843 -743061 -985878 278,91 263 457,7 SH-14  A 12.12.1977 20,2 

684679 -743047 -985478 298,33 139,2 233,9 2H-215   C 23.11.2006 17,5 

15844 -743045 -985891 278,65 127,4 240 SH-14B  C 18.12.1977 16,6 

11760 -741550 -987335 231,6 160 250 J-609752   BC 23.4.1978 15,7 
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Tabulka 4-9 Hlavní výskyty Děčínských term i v okolních rajonech 

(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 

 

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. 

 

 

Obrázek 4-19 Teplota podzemní vody hlavního kolektoru C (resp. BC) (Datel 2008) 
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ÚSTECKÉ TERMY  

Detailnější popis ústeckých terem, které se vyskytují v kolektoru A resp. AB je uveden v popisech 

HGR 4612 a 4730.  

DĚČÍNSKÉ TERMY  

(podrobnější zpracování, především dle materiálů Datla 2008, zahrnují HGR 4612,4620,4650) 

Pro většinu benešovsko-ústeckého zvodněného systému je charakteristický mírně zvýšený tepelný tok. 

Současně jsou zde vytvořeny mimořádně příznivé podmínky pro rozsáhlé a hluboké proudění 

podzemních vod a vznik a akumulaci termálních vod, i když s odlišnostmi v závislosti na 

geologických a hydrogeologických vlastnostech různých geologických jednotek, zejména jejich 

litologickém vývoji, tektonice, transmisivitě a storativitě a hypsometrických poměrech. V celém 

podkrušnohorském prostoru představují podobně příznivá hydrogeologická prostředí kromě 

benešovsko-ústeckého zvodněného systému ještě teplický ryolit a dále k Z karlovarský granit. Zatímco 

teplické a karlovarské termy byly díky svým původním přírodním vývěrům až na zemský povrch 

známy od nepaměti, křídové termální vody zůstávaly až do svého v podstatě náhodného objevení na 

přelomu 19. a 20. století neznámy. Byly zjištěny vrtnými pracemi při zajišťování užitkové a pitné 

vody v křídových kolektorech při z. uzávěru benešovské synklinály mezi Teplicemi, Ústím n.L. a 

Děčínem. Postupně byly v tomto prostoru termální vody ověřeny dalšími ca 30 průzkumnými či 

exploatačními vrty. Většina vrtů však byla postupně likvidována.  

Děčínské termální vody představují jen z. část rozsáhlého a největšího dosud zjištěného souvislého 

výskytu termálních vod v Česku. Teplota těchto vod na přelivu vrtů nebo při jejich čerpání dosahuje 

hodnot kolem 30
o
 C. Termometrií v hlubokých vrtech byly zjištěny teploty podstatně vyšší, ojediněle 

se blížící až ke 40
o
 C: ve vrtu ve Valkeřicích 38,2

o
 C, ve vrtu v Benešově nad Ploučnicí 39,9

o
 C. 

Nejvyšší geotermické gradienty, zjištěné ve vrtech, dosahují 5,6- 6,5
o
C/100 m. 

Na rozdíl od Ústecka je na Děčínsku nositelem term bazální i významně vyvinutý hlavní kolektor, 

rozpadající se často do více dílčích kolektorů. Termy jsou zde v současnosti intenzivně využívány. Na 

Z dosahuje pískovcový vývoj jizerského souvrství (kolektor C) zhruba ke spojnici míst Telnice – v. 

okraj Ústí nad Labem – Litoměřice.  

Otázky možné souvislosti a případného vzájemného ovlivnění termálních vod Ústecka a Děčínska 

nebyly dosud explicitně řešeny. Při řešení bilančních otázek je nutno brát v úvahu skutečnost, že obě 

oblasti přísluší stejnému benešovsko-ústeckému zvodněnému systému. Kromě toho je nutno uvažovat 

možnost hydraulické souvislosti Ústecka a Děčínska. I přes výše uvedené rozdíly v zastoupení 

litologických jednotek a z toho vyplývající existenci odlišných hydrogeologických kolektorů je třeba 

tuto možnost předpokládat. Určitou, byť i nepřímou spojitost je možno očekávat prostřednictvím 

bazálního křídového kolektoru A. Na druhé straně přítomnost zlomů o větší výšce skoku, oddělujících 

jednotlivé kolektory, může vést k určité hydraulické samostatnosti obou území. 

Rozsah výskytu termálních vod v hlavním kolektoru BC_C je zřejmý z izolinií na obrázku 4-19.  

Z obrázků vyplývá, že prakticky v celé centrální části benešovské synklinály (západně od Žandova) až 

do diskutovaných drenážních oblastí na Ústecku a Děčínsku lze očekávat existenci rozsáhlé a souvislé 

akumulace termálních vod, k jejichž případnému využití bude nezbytné přistupovat koordinovaně 

s ohledem na ostatní výskyty podzemních, nejen termálních vod v rámci celého souvisejícího 

zvodněného systému. V této souvislosti je třeba podotknout, že široce diskutované drenážní zóny celé 

hydrogeologické struktury se týkají podzemní vody obecně, tzn. nejen termální, ale i prosté, studené. 
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Jak vyplývá z obrázku 4-19, jako čisté drenážní zóny termálních vod, tzn. s teplotami přes 25 °C, 

můžeme brát dnes jen ústecký a děčínský prostor. Částečný výskyt termálních vod je zaznamenán i na 

Kamenicku (drenáž v úseku pod Českou Kamenicí v HGR 4660, která je indikována i geofyzikálně), 

zvýšená teplota je zaznamenána i u Pertoltic u Mimoně (HGR 4640). Zvýšená teplota podzemní vody 

jak v bazálním A (20 °C), ale částečně i hlavním kolektoru BC_C (17-18 °C) je zjišťována i ve směru 

litoměřické drenáže, což je další argument pro existenci této drenážní cesty do povodí Lučního a 

Úštěckého potoka, potažmo do Labe v úseku litoměřicko-lovosického meandru. 

Přes oživení pohybu podzemních vod v důsledku odběrů na Ústecku a Děčínsku naznačují malé 

hydraulické gradienty piezometrického povrchu dosud poměrně pomalé proudění v centru zvodněného 

systému. Ve vystouplé tašovské kře, omezené uvedeným zlomem ze severu, nebyly zatím termální 

vody zjištěny (vrt Úb-7 v Rýdči). Výsledky jímacího vrtu HB-1 v Brné (Střekov) naznačují možnost 

příronu termálních vod z tektonicky postiženého podložního krystalinika při z. omezení tašovské kry 

podél žitenického zlomu.   

Jiný pohled na možnou souvislost bazálního a křídového kolektoru poskytuje mapa rozdílových 

hodnot teploty obou kolektorů (obr. 4-20). Pokud vyjdeme z předpokladu, že míra přiblížení teplot 

obou kolektoru je zároveň mírou jejich propojení, teploty obou kolektorů by se měly sbližovat 

v infiltračních a drenážních oblastech a naopak v územích souběžného proudění bez větší vzájemné 

komunikace by se rozdíly teplot měly zvětšovat (voda bazálního kolektoru by se měla prohřívat více 

vlivem tepelného toku z hloubky zemské kůry). Největší rozdíly teplot (přes 10 °C) jsou vázány na 

centrální část benešovské synklinály a izolinie nulového rozdílu jsou poblíž drenážních oblastí. 

Zajímavý je nulový rozdíl teplot v oblasti Brusova, kde zcela jistě není ani infiltrační, ani drenážní 

zóna. Vysvětlení tak může být v uplatnění lokální komunikace přes místní tektonickou strukturu 

(nabízí se dílčí část malečovsko-okřešického zlomu nebo některý z jeho doprovodných zlomů, které 

lze očekávat, ale zatím nebyly identifikovány). 

 

 

Obrázek 4-20 Mapa izolinií rozdílu teplot podzemní vody: Bazální A mínus hlavní kolektor BC_C (Datel 2008) 
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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 jižně od Děčína (fa. 

Redlich) v r. 1906 do konečné hloubky 176,2 m a ukončen v jizerském souvrství v kolektoru BC. 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. Poměrně nový vrt ve Vilsnici 2H-295 sice dosáhl až báze křídových 

sedimentů, zastižený litologický profil je ale 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. (na V od Děčína, obr. 4-19). 

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 oblasti soutoku Ploučnice a Jílovského potoka s 

Labem v Děčíně v prostoru děčínského zlomového pole a jeho jižním sousedství. V této zóně drenáže 

lze očekávat odvodnění bazálního křídového kolektoru A 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. Obdobnou situaci s drenáží 

podzemní vody lze předpokládat rovněž v údolí Kamenice v místech křížení jejího toku 

s českokamenickým zlomovým polem a doprovodnými zlomy pod Českou Kamenicí. Podle ústního 

sdělení RNDr. V. Nakládala existují v tomto území povrchové termální indicie drenáže teplých vod do 

Kamenice. Podle Hazdrové (1964, 1968, 1971, 1978…) je oblast zvýšené teploty vázána (podobně 

jako ústecké termy) na tepelnou anomálii podmíněnou též oháreckým riftem, resp. hluboko sahajícími 

zlomy krušnohorského směru a soustavou zhruba příčného labského lineamentu. 

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.  

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. 
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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/s. Teplá podzemní voda je dohřívána zemním plynem. Je zde tedy rezerva pro 

další možné energetické využívání děčínských terem (prostřednictvím tepelných čerpadel) minimálně 

ve výši několika desítek l/s
 
(zhruba kolem 100 l/s). 

 

NADLOŽNÍ JEDNOTKY 

Tercierní vulkanity jsou významným hydrogeologickým celkem v severní části zájmového území. 

Rozsáhlá tělesa vulkanitů a pyroklastik téměř souvisle pokrývají s. okraj zájmového území v prostoru 

Proboštov-Zubrnice-Mukařov-Levín. V j. části zájmového území se vyskytují tělesa sopouchů bez 

hydrogeologického významu, jejich zvodnění není dokumentováno. Hydraulické parametry neo-

vulkanitů Českého středohoří překvapují, a to jak u nerozlišených jednotlivých těles, sopouchů a 

lávových příkrovů, tak u pyroklastik - tufů a tufitů, relativní shodou parametrů, tj. dosti slabou 

propustností (viz kategorizace Jetela 1973) a nízkou průtočností (viz klasifikace Krásného 1976). Větší 

rozpětí kolísání parametrů je u čedičových těles než u pyroklastik, a proto tam, kde geomorfologické a 

hydrologické poměry jsou příznivé, mohou některé lokality poskytovat rozptýlené a nepříliš velké 

zdroje podzemní vody pro soukromá hospodářství (Hazdrová 1996).  

Vliv těles neovulkanitů na proudění podzemní vody 

V centrální části Českého středohoří, zvláště mezi toky Ploučnice a Labe, ale i východně od Děčína, 

západně od Nového Boru aj.) jsou významné výskyty neovulkanických těles, ať už povrchových 

vulkanitů s pyroklastiky nebo subvulkanických těles různých tvarů a délkové průběžnosti 

vulkanických žil.  

Vlivem neovulkanitů na hydrogeologické poměry křídových sedimentů se podrobně zabýval v rámci 

výzkumu strážského bloku Pazdírek (1991), případně spolu s Kleinem (1995). Z jeho hlavních závěrů 

je užitečné uvést následující: 

- Žíly neovulkanitů jsou příčně nepropustné, v případě, že jde o žíly málo mocné (v desítkách 

cm, max. do 1-2 m), mohou díky občasnému rozpukání působit jen jako polonepropustné 

polohy. V případě jejich umístění napříč proudění podzemní vody mají bariérový a vzdouvací 

efekt. 

- Z hornických prací v oblasti Hamru a Křižan (HGR 4640 resp. 4720) vyplynul poznatek, že 

exokontakt žil v pískovcovém prostředí je porušen do vzdálenosti 2-3 m doprovodnými 

paralelními puklinami. Tyto pukliny lokálně zvyšují propustnost horninového prostředí 

v bezprostředním okolí vulkanitu a usměrňují proudění podzemní vody podél kontaktu 

s neovulkanitem. 
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- Ojediněle byly zaznamenány v dolech i jevy „kanálových propustností“, kdy podél kontaktů 

významnějších žil vznikly až kavernózní zející pukliny s extrémními hodnotami průtočnosti 

ve směru podél těchto vulkanických žil. 

- Pokud tyto poznatky aplikujeme na exo- a endo-kontakty komínových brekcií (diatrém), 

mohou se tyto stát možnými místy vertikální komunikace mezi různými kolektory 

Na základě těchto poznatků je možné vulkanické žíly dělit do následujících skupin: 

- Žíly příčně nepropustné – za ně obvykle považovány jen žíly mocnější než 2 m 

- Žíly příčně polopropustné – za ně jsou obvykle považovány žíly s mocností menší než 2 m, 

případně žíly s malou a nejistou délkovou průběžností a velkým kolísáním mocnosti na krátké 

vzdálenosti 

- Žíly s „kanálovou“ propustností – Klein, Pazdírek (1995) zdůrazňují, že všechny příčně 

nepropustné žíly, které byly fyzicky vizuálně zkoumány v prostoru důlních děl, měla ve svém 

těsném sousedství preferenční cesty proudění podzemní vody s extrémními hodnotami 

průtočnosti. Tento fakt navozuje otázku, do jaké míry jde o vlastnost obecnou a 

charakteristickou pro nepropustné žíly jako takové. 

- Žíly se zvýšenou propustností podél kontaktu – do této skupiny jsou řazeny všechny žíly bez 

zjištěných informací o „kanálové“ propustnosti. 

Závěrem je třeba říci, že jde důležité závěry pro lokální studium proudění podzemní vody. Z nich 

vyplývají dvě zásadní doporučení: 

- Větší vulkanická tělesa s mocností přes 2 m lze s vysokou míry jistoty brát jako příčně 

nepropustná, tělesa o menších mocnostech jako polopropustná. 

- Podél vulkanických těles lze prakticky vždy očekávat zónu zvýšených propustností ve směru 

podélném s těmito tělesy, a velmi často dokonce existencí extrémně propustných 

preferenčních cest;  z regionálně hydrogeologického hlediska se pak vulkanická tělesa mohou 

jevit jako struktury významně usměrňující tok podzemní vody ve směru svého protažení 

(Datel 2008). 

 

Poměrně mocné a rozsáhlé sutě na svazích pokrývají rozsáhlé plochy v zájmovém území. V sutích je 

obvykle vyvinuta nejmělčí připovrchová zvodeň (nebo kolektor) podzemní vody. Sutě představují jak 

infiltrační území hlouběji uložených kolektorů, tak prostor odvodnění zvodní ve vulkanitech a křídě. 

V sutích je situováno značné množství mělkých jímacích zařízení – pramenní jímky (obvykle se 

zářezy) a mělké studny. 

Kvartérní náplavy Labe (s velmi vysokou až střední transmisivitou) jsou významným zdrojem 

průmyslové vody.  

 

Tabulka 4-10  Hydraulické parametry říčních teras a sutí v zájmovém území  

 Y min Y max Y Ø n Z min Z max Z Ø n označení transmisivity 

Labe v Děčíně po Boletice  5,7 7,85 6,62 45 5,0 7,0 5,77 42 vysoká až velmi vysoká 

Labe Povrly 5 6,99 6,13 7 4,31 5,5 4,9 4  vysoká 

suť, hlína 3,57 5,01 4,25 7     nízká 
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4.4. HYDROCHEMIE 

Chemismus 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.  

Celková mineralizace kolektoru A (striktně vzato tedy již nespadá do popisovaného HGR 4620, ale 

do podložního HGR 4730, ale pro úplnost je zde uveden) je střední, většinou 0,8 g/l (0,2-3,2 g/l). 

Chemický typ CaMg-HCO3SO4 (dle 20 mval%). Na severu v okolí Děčína je celková mineralizace 0,3 

g/l, chemický typ CaNa-HCO3. 

Kolektor BC má rozličnou výši celkové mineralizace, nejčastěji 0,2-0,5 g/l, chemický typ Ca-HCO3.a 

Ca-HCO3SO4 (dle 20 mval%). Západně od linie Děčín - Úštěk se rozdíly v chemismu v kolektorech A 

a BC stírají (Herčík et al. 1987). Termální vody podrobněji - viz kap. 4.3. Hydrogeologie – Termální 

vody. 

V infiltračních územích je celková mineralizace kolektoru D 0,15-0,3 g/l, typ CaMg-HCO3. V 

místech odvodnění do Labe stoupá celková mineralizace na 0,4-0,7 g/l. V pískovcích převažuje obsah 

HCO3 nad SO4, méně často SO4 nad HCO3 (v ekv%), SO4 typ se vyskytuje převážně v blízkosti sutí 

neovulkanitů (Hazdrová et al. 1980). Je prokázaná závislost chemismu podzemní vody na faciálním 

vývoji hornin - růst celkové mineralizace a obsahu alkálií s růstem jílovité složky v horninách. Nárůst 

celkové mineralizace podzemních vod je závislý na délce proudění podzemní vody od místa infiltrace. 

V podloží pyroklastik jsou lokálně vysoké mineralizace podzemní vody přes 1 g/l, s vysokými obsahy 

Ca, SO4, HCO3.  

V území neovulkanitů Českého středohoří vedle typu Ca-HCO3 podzemních vod jsou časté typy Mg-

HCO3 vod. 

 

TERMOMINERÁLNÍ VODY 

V Ústí nad Labem byly zvodněné pískovce kolektoru A (striktně vzato tedy již nespadají do 

popisovaného HGR 4620, ale do podložního HGR 4730, ale pro úplnost jsou zde uvedeny) 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 (i na východní, tj. pravý 

břeh).  

V širším okolí Děčína jsou známy termální vody s teplotou 17-33
o
C, vázané na kolektor BC 

(nepochybně i kolektor A). 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. Chemismus děčínských terem je zásadně odlišný od 

ústeckých terem. Celková mineralizace děčínských termálních vod je nízká, kolem 0,25-0,28 g/l, che-

mický typ Ca-HCO3.  

 

MAPY HYDROCHEMICKÝCH TYPŮ 

Pro potřeby regionálního hodnocení bilancovaných hydrogeologických rajonů, případně oblastí byly 

jako vstupní informace využity existující výsledky chemických analýz převážně z jednorázových 
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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 ÚÚG v 80. 

letech 20. století. 

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

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

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

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

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

 

Tabulka 4-11 Počet relevantních analýz podzemní vody v HGR 4620 

Kolektor celkový počet analýz v databázi 
použité analýzy 

upravitelnost chemický typ 

A 17 0 17 

C 28 28 24 

D 55 55 44 

Připovrchová zóna 103 103  

Indikace znečištění 15 15  

 

Kolektor A (obrázek viz HGR 4730) 

Na většině území HGR 4620 (kromě jižního a severního okraje) převažuje typ Na-HCO3 (v západní 

části), resp. NaCa-HCO3 (ve východní části) s celkovou mineralizací rostoucí od V k Z od kolem 0,6 

g/l po přes 1 g/l. V jižní i severní části HGR 4620 převažují typ Ca-HCO3, s nižší mineralizací (než 

typy s Na) kolem 400 mg/l. V západní polovině území HGR 4620 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). 

Kolektor C (BC) 

Na většině území HGR 4620 převažuje typ Ca-HCO3, na JZ převažují síranové typy Ca-SO4HCO3, Ca-

SO4, výjimečně i s podílem sodíku Na-SO4HCO3. Celková mineralizace roste (od 0,2-0,3 g/l) 

víceméně ve směru proudění podzemních vod od Z k V (na 0,4-0,6 g/l), ale nejvyšší mineralizace je 

v oblasti síranových typů na J rajonu – přes 1 g/l (0,4-1,5 g/l), zde zřejmě dochází ke stagnaci 

podzemní vody při vyznívání kolektorských vlastností bělohorského i jizerského souvrství na SV od 

Litoměřic. S výjimkou Z a JV okraje se v kolektoru C vyskytují i teplé vody. 

Kolektor D 

V kolektoru D se projevuje zásadní vliv lokálního proudění podzemní vody k místním erozním bázím 

a pokryvu různě mocnými vrstvami vulkanitů, což způsobuje rozmanité až chaotické střídání 

chemických typů a výše celkové mineralizace. I zde vje však nejčetnější typ Ca-HCO3, běžné jsou i 

síranové typy Ca-HCO3SO4, nápadně častý je podíl hořčíku, vzácný je podíl sodíku - CaMg-HCO3 až 

MgCa-HCO3SO4, Na-HCO3
.
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Obrázek 4-21 Chemický typ podzemní vody v kolektoru C  
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Obrázek 4-22 Celková mineralizace (TDS) s chemickým typem podzemní vody v kolektoru C  
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Obrázek 4-23 Chemický typ podzemní vody v kolektoru D  
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Obrázek 4-24 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 4620 

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 4620 jsou k dispozici dva údaje o aktivitě tritia (vrt ČHMÚ a pramen, obr. 4-25). V případě 

vrtu je aktivita tritia pod mezí detekce, pramen má aktivitu 6 TU.  
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Obrázek 4-25 Aktivita tritia v pramenech a vrtech  

 

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

vodách monitorovacích vrtů ČHMU a pramenů (obr. 4-26). 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. 

 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

0 2 4 6 8 10 12 14

za
st

o
u

p
en

í

aktivita tritia (TU)

prameny  (n=16)

vrty ČHMU (n=6)

 

Obrázek 4-26 Histogram aktivity tritia pro rajony 4530, 4611, 4612, 4620  
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V rajonu 4620 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  

Na počátku devadesátých let byly bilančně významné odběry soustředěny především v povodí 

Červeného potoka (pramenní oblast Úštěckého potoka) mezi obcemi Srdcov, Levín a Starý Týn (21 a 

9 l/s), v Neštěmicích a Povrlech - evidovány odběry pivovaru a továrny na zpracování mědi o velikosti 

7 a 13 l/s. Realizovaný odběr z počátku devadesátých let dosahoval 115 l/s.  

Celkové odběry z 80. let 20. století dosahovaly 150 l/ v kolektoru D a 14 l/s v kolektoru A (A až C) 

(Herčík et al. 1987) 

V současnosti celkové evidované odběry dosahují 73,94 l/s (průměr za roky 2008-2012), resp. 34 l/s 

(VHB 2014). Veškeré odběry jdou realizovány z nadloží jizerského souvrství (kolektor D, kvartér, 

připovrchová zóna vulkanitů a křídy). 

 

Tabulka 4-12 Přehled nejvýznamnějších odběrů podzemní vody s vodárenským využitím v HGR 4620  

v roce 2010 (dle Povodí Ohře - Vodohospodářská bilance 2010) 

Název místa Hydr.pořadí 

 

Odebrané množství 

tis.m3/r.2009 

Odebrané množství 

tis.m3/r.2010 

Index 

 

SčVK Sebuzín-vrty 1-13-05-017 804,40 780,70 1,0 

SčVK Tlučeň 1-13-05-018 337,60 346,40 1,0 

Celkový odběr v HGR   2296  z toho vodárenský: 1821  

 

Tabulka 4-13 Přehled odběrných objektů (dle Povodí Ohře) 

NÁZEV původ 
2008 2009 2010 2011 2012 

m3/rok 

SčVK Sebuzín-vrty vrty 771888 804414 780744 780744 761219 

Městské služby, koupaliště  Brná - termální vrt vrt HB 2, 88300 114100 109000   

SčVK Sebuzín-prameniště I-IV  27360 25241 28437 28435 28489 

SčVK Tlučeň  prameniště  351239 337554 346429 419671 389841 

SčVK Jedlina prameniště 19633 32060 32635 29528 31033 

SčVK Kojetice prameniště 69195 68486 30309 0 594 

SčVK Mentaurov  3990 4446 14712 10825 9357 

SčVK Svádov 1a2  46773 49422 42057 21267 50860 

SčVK Mentaurov u mlýna  41527 26554 24606 16218 13683 

Vak  Lbín -Mentaurov       

SčVK Skalice horní a dolní  15128 14812 14047 12531 12017 

SčVK Tašov- prameniště  6232 4478 4566 7182 6768 

Valtířov nad Labem  - studna S1  0     

SčVK Malečov  14799 15070 16562 13360 13406 

Obec  Valtířov-Va 3A,V1,V4  32000 28500 33100 19554 24175 
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Vítov vrty HVB1,2 + prameniště vrty+prameny 55300 58100 65600 68744 80233 

Pivovar Velké Březno-Va2  112500 96500 76200 59158 47845 

Benar Velké Březno       

Pivovar Velké Březno  141400 98700 102600 58003 99771 

Velké Březno-Vítov KVHB 1 vrt 14100 11100 13600 14917 12667 

SčVK Proboštov vrt vrt  3291 9457 9028 5985 

Velké Březno HVB4 vrt 14300 12400 11700 17301 11640 

SčVK Pohořany  23308 24871 24907 20233 24878 

SčVK Ploskovice,Myštice,Rabalka  15513 28495 27871 23684 24275 

SčVK Chudoslavice Myštice,Rabalka  7065     

SčVK Lhota pod Pannou-prameniště  4950 0 4012 6451 7422 

Obec  Malé Březno - prameniště  14000 13700 14300 13854 13945 

SčVK  Lhota pod Pannou  vrt Lp 1 vrt 0 0 6799 0 993 

Malé Březno ČS     657 928 

SčVK Homole  4649 0 5040   

SčVK Třebušín-zářez+Skautský pramen prameny 21792 17437 29480 22800 18460 

SCA  Boletice nad Labem-st. 1  33800 25500 32300 19850 27911 

Chemotex  Boletice-kopaná studna studna 111000 110000 85000 102194 99435 

Chemotex  Boletice n.L. - vrtaná studna vrt BO-3 14400   8844 8816 

Leština - prameniště  4200 4700 5300 5209 6735 

SCA  Boletice n.L.-studna 3     19820 3225 

Obec Velké Březno - vodovod Leština  Vrt HV-2    0 0 

České loděnice a.s. - Křešice SK-1 25300 15500 13600 11935 11217 

Vak Třebušín prm. Kotelice      

SčVK Zadní Lhota zářez pramen  0 2471   

SčVK Doubravice-vrt vrt 6707 5413 9428 9413 5150 

SčVK Týniště-prameniště+vrt vrt+prameny 0 0 6596 5851 7897 

SčVK Přední Lhota - vrt PL8 vrt PL-8 17881 22538 36632 29527 23545 

Zemědělské družstvo Liběšice     13056 19567 

SčVk Třebušín - Dolní a Horní Týnec       

SčVK  Zubrnice  8432 6400 8359 7027 7896 

SčVK Staré město-Nad zastávkou  10200 10310 0   

SčVK  Ostré-zářezy prameny 4271 0 4901  6453 

SčVK Chlum-studna   0 2290   

SčVK Boletice - Jasanka  4793 4378 4340   

SčVK Velká Veleň   0 0   

SčVK Lovečkovice  11055 11742 11211 9779 9778 

SčVK Liběšice-prameniště  3500 0 0   

SčVK Trnobrany  0 0 0   

SčVK Habřina-Srdov  17007 14088 18559 17348 13008 

SčVK  Levín  5492 7159 9380 7408 10781 

SčVK Janovice u Kravař       

SčVK  Horní Vysoká  4029 5522 4213 3261 6413 

SčVK Verneřice  79940 73329 53791 71339 67056 

SčVK Srdov,Liběšice, Habřina  4036 9726 10020 7991 8665 

SčVK Habřina  86569 84792 89070 104937 121564 

SčVK  Držovice  7206 7752 6126   

Celkem průměr 2008-2012  2331771m3/rok = 73,94 l/s 

 

 

Tabulka 4-14 Přehled vypouštění odpadních vod (dle Povodí Ohře) 

NÁZEV původ 
2008 2009 2010 2011 2012 

 m3/rok 

Obec Malečov ČOV splašková 26000 24600 24500 24500 20000 

Obec Velké Březno ČOV splaškové 314000 265400 226900 185590 189985 

SčVK Homole u Panny ČOV splaškové 7390 14372 11914 10396 7862 

SčVK Třebušín ČOV městské 42879 35980 38093 29158 29921 

SčVK Lovečkovice ČOV splaškové 31589 24893 31542 34577 17165 

SčVK Verneřice ČOV splaškové 22800 22800 22800 22800 22800 

SčVK Verneřice v kanalizace splaškové 8100 8500 2000 10400 9600 

SčVK Blíževedly I ČOV splaškové 70982 37645 41577 42921 47162 
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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. 

 

5.2. SYSTÉMOVÁ ANALÝZA OBĚHU PODZEMNÍ VODY  

Systémová analýza oběhu podzemní vody byla řešena pomocí tvorby třídimenzionálního obrazu 

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

hydrogeologické funkce jednotlivých geologických struktur zájmového území a jejich charakteristiky. 

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

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

vody na srážky a odvodnění, včetně odběrů. 

Koncepce hydraulického modelu pro region 13, resp. HGR 4620 je založena na následujících 

vlastnostech prostředí a vstupních předpokladech: 

 Rajon "Křída Dolního Labe po Děčín - pravý břeh" zaujímá plochu 289.6 km
2
. Rajon se 

rozkládá na území benešovsko-ústecké synklinály v zapadlé středohorské kře. 

 Proudění podzemní vody v modelovém regionu 13 je simulováno v prostoru sedimentů 

České křídové pánve, terciérních vulkanitů a kvartérních sedimentů (od povrchu terénu po 

bázi křídových sedimentů). Tento koncept umožňuje pro kalibraci modelu využít bilanční 

kritérium - porovnání vyhodnocené a modelové drenáže podzemní vody do říční sítě. 

 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). 

Při současném výskytu tvoří kolektory B a C jediné kolektorské těleso (hlavní kolektor BC). 

Rajon 4620 je vymezen v nadloží hlubinného hydrogeologického rajonu 4730. 

 Oblastí hydrogeologického rajonu 4620 prochází transitní zóna mezi lužickým a ohareckým 
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vývojem křídy. V zájmové oblasti lze tuto faciální změnu charakterizovat především  

ztrátou kolektorské funkce jizerského souvrství od SV k JZ (kolektor BC je redukován na 

kolektor B a v západní oblasti rajonu dochází ke sloučení s kolektorem A do jediné bazální  

propustné polohy kolektoru AB). 

 Nepropustné podloží křídových sedimentů tvoří především horniny krystalinika. Výměnu 

podzemní vody s podložními jednotkami lze z bilančního hlediska zanedbat. 

 V oblastech výchozů málo propustných hornin (vulkanity, izolátorské vrstvy křídových 

sedimentů) se uplatňuje připovrchové proudění podzemní vody. 

 K regionálnímu proudění podzemní vody dochází v rámci hlavního kolektoru B-BC. 

Proudění v oblasti připovrchové zóny a v místech výskytu kolektoru D má lokální charakter 

a je determinováno morfologií jednotlivých povodí. 

 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. 

 K odtoku podzemní vody dochází: 

– drenáží do říční sítě a do pramenů, 

– drenáží do jímacích objektů. 

 Odběry pro zásobení obyvatelstva jsou realizovány z nadloží jizerského souvrství 

(připovrchová zóna a kolektor D). 

 

Proudění podzemní vody v HGR 4620 a okolí včetně hlubších struktur HGR 4730 názorně zobrazují 

hydrogeologické řezy. Uplatnění různých zlomových struktur je patrné z následujících 4 

hydrogeologických řezů, respektive z jejich geologického podkladu (Datel 2008, Valečka 2008).  

- řez A-A (obr. 5-2) je veden podélně HGR 4730 od SV k JZ, ve směru generelního proudění 

podzemní vody 

- řezy C-C (obr. 5-3) a D-D (obr. 5-4) přecházejí v různých místech tzv. tašovskou kru 

- řez E-E (obr. 5-5) zasahuje ústeckou drenážní oblast včetně Brné, a s. a j. ohraničení 

struktury 
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Obrázek 5-1 Linie hydrogeologických řezů 

 

Obrázek 5-2, Obrázek 5-3, Schematické hydrogeologické řezy A-A´, C-C´  

(upraveno podle Datla 2008)  
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Obrázek 5-4 Obrázek 5-5 Schematické hydrogeologické řezy D-D´, E-E´  

(Datel 2008) 

 

Obrázek 5-6 Schematické hydrogeologické řezy - legenda 
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Obrázek 5-7 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.  

Pro porovnání režimu a pro kalibraci kapacitních parametrů modelu byly v ploše rajonu 4620 k 

dispozici 4 vrty ČHMÚ s režimním měřením hladin. Vrt SK-26 propojuje kolektory D a BC, vrt LO-

1B monitoruje hladinu podzemní vody v souvrství turonu a vrt LO-1A v souvrství cenomanu. 

Kvartérní vrty v údolí Labe využít nelze. Odtok na Labi vůbec nemusí odpovídat vývoji zásoby 

podzemní vody na území hodnoceného rajonu. 

 

 

Obrázek 5-8 Hladiny ve dvojici vrtů LO-1B a LO-1A, období hydrologických let 2000-2010 

 

Sezónní kolísání v turonském (LO-1B) a cenomanském (LO-1A) vrtu je téměř shodné. Hladina v 

kolektoru A je cca o 4 m výš  než  hladina v  kolektoru  BC.  Naměřené  sezónní kolísání hladiny 

odpovídá vrtům s hlubinným oběhem podzemní vody. Zcela chybí charakteristické jarní vzestupy 

hladiny podzemní vody a následné poklesy. Pozorovaný vzestupný trend lze přisuzovat propagaci 

tlakových změn z bazálního kolektoru AB (měřen vzestup hladiny podzemní vody ve vrtech TH-20 

a SK-13C) v  oblasti  Ústecké  termy  po  zatamponování  přetokových  vrtů.  Nesaturovaná  zóna  

má v místech vrtů LO-1A a LO-1B mocnost přibližně 80 m. Záznam hladin nelze pro kalibraci 

modelového doplňování zásob podzemní vody využít. 

Vrt SK-12S má volnou hladinu podzemní vody a mocnost nesaturované zóny 11 m. Hladina je 

zapadlá pode dnem Těchlovického potoka, vyskytuje se i víceletý režim vývoje hladiny podzemní 

vody. Modelová amplituda kolísání hladiny podzemní vody je mírně menší. Modelová hladina je nad 

úrovní hladiny měřené. Trendy režimního vývoje hladiny vrtu jsou v hydraulickém modelu 

nasimulovány s kvalitní shodou. 
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Obrázek 5-9 Hladiny ve vrtu SK-12S, období hydrologických let 2000-2010, hloubka 120 m, kolektor D, nesat. 

zóna 10,8 m 

 

 

5.3. NÁVRH NA DOPLNĚNÍ POZOROVACÍ SÍTĚ PODZEMNÍCH VOD 

Nové vrty nebyly realizovány 
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6. MODELOVÉ VÝPOČTY ZÁSOB PODZEMNÍCH VOD 

6.1. HYDROLOGICKÝ MODEL 

. 

 

Obrázek 6-1 Lokalizace zájmové oblasti s polohou relevantních vodoměrných stanic VÚV a ČHMÚ. 

 

SOUHRNNÉ CHARAKTERISTIKY HYDROLOGICKÉ BILANCE 

Podle hydrologického modelování na území rajonu činí za období 1981 až 2010 specifická dotace 

podzemních vod 3.73 l/s/km
2
, celková dotace je pak 117.74 mm/rok. 

Souhrnné charakteristiky hydrologické bilance za modelované mezipovodí a celý hydrogeologický 

rajon jsou uvedeny v tabulkách 6-1 a 6-2. 

 

 

Tabulka 6-1 Shrnutí hydrologické bilance (1981-2010). 
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 P [mm] R [mm] RM [mm] P - R [mm] ET [mm] RC [mm] RC [l/s/km2] 

povodí Úštěcký p. 638.92 109.27* 134.06 516.58* 501.1 105.81 3.35 

povodí Jílovský potok (Děčín) 738.44 241.97* 247.76 492.3* 484.47 152.86 4.84 

.HGR 663.78 NA 147.64 516.14 510.51 117.74 3.73 

* nejsou k dispozici data pro celé období 

 

Tabulka 6-2 Shrnutí hydrologické bilance (2001-2010). 

 P [mm] R [mm] RM [mm] P - R [mm] ET [mm] RC [mm] RC [l/s/km2] 

povodí Úštěcký p. 660.57 109.27* 129.95 516.58* 510.02 109.13 3.46 

povodí Jílovský potok (Děčín) 777.3 242.12* 261.9 477.38* 489.56 169.32 5.37 

.HGR 706.82 NA 153.33 553.49 527.67 131.68 4.17 

* nejsou k dispozici data pro celé období 

 

POSOUZENÍ VÝVOJE PRŮMĚRNÝCH VELIČIN HYDROLOGICKÉ BILANCE 

Na obr. 4-14, 6-2 až 6-6 jsou znázorněny průběhy ročních řad základních veličin hydrologické bilance 

za období 1961–2010 v jednotlivých dílčích povodích a částech HGR 4620. Silnou čárou je vyznačen 

průměr vyhlazený lokální regresí (každý bod je stanoven na základě váženého lineárního modelu, 

váhy jsou kubickou funkcí převrácené hodnoty vzdálenosti), šedivý pás odpovídá 95% intervalu 

spolehlivosti odhadu průměru. Vývoj srážek a teploty je uveden i v kapitole 4.2. 

 

 

 

Obrázek 6-2 Vývoj průměrné roční teploty. 
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Obrázek 6-3 Vývoj aktuální evapotranspirace (odhad z modelu BILAN). 

 

 

Obrázek 6-4 Vývoj průměrného ročního odtoku (odhad z modelu BILAN). 

 

 

Obrázek 6-5 Vývoj průměrné roční dotace zásob podzemní vody (odhad z modelu BILAN). 
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Obrázek 6-6 Vývoj průměrného ročního základního odtoku (odhad z modelu BILAN). 

 

V tab. 6-3 až 6-6 jsou uvedeny průměry srážek, teploty vzduchu, odtoku, aktuální evapotranspirace, 

dotace zásob podzemních vod a základního odtoku za období 1981-2010, porovnané s průměry za 

období 2001-2010 a 1961-1980 pomoci poměrů hodnot (u teplot vzduchu rozdílů hodnot). 

 

Tabulka 6-3 Vývoj odtoku (odhad z modelu BILAN). 

 1961-1980 1981-2010 2001-2010 

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

.HGR 129.11 147.64 1.14 153.33 1.04 

povodí Jílovský potok (Děčín) 239.72 247.76 1.03 261.90 1.06 

povodí Úštěcký p. 115.58 134.06 1.16 129.95 0.97 

 

Tabulka 6-4 Vývoj aktuální evapotranspirace (odhad z modelu BILAN). 

 1961-1980 1981-2010 2001-2010 

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

.HGR 482.14 510.51 1.06 527.67 1.03 

povodí Jílovský potok (Děčín) 461.42 484.47 1.05 489.56 1.01 

povodí Úštěcký p. 479.14 501.10 1.05 510.02 1.02 

 

Tabulka 6-5 Vývoj dotace zásob podzemní vody (odhad z modelu BILAN). 

 1961-1980 1981-2010 2001-2010 

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

.HGR 103.96 117.74 1.13 131.68 1.12 

povodí Jílovský potok (Děčín) 146.12 152.86 1.05 169.32 1.11 

povodí Úštěcký p. 92.67 105.81 1.14 109.13 1.03 
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Tabulka 6-6 Vývoj základního odtoku (odhad z modelu BILAN). 

 1961-1980 1981-2010 2001-2010 

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

.HGR 100.22 114.83 1.15 117.04 1.02 

povodí Jílovský potok (Děčín) 141.32 149.87 1.06 155.78 1.04 

povodí Úštěcký p. 89.39 104.32 1.17 99.35 0.95 

 

6.2. HYDRAULICKÝ MODEL PROUDĚNÍ PODZEMNÍ VODY 

 

Modelové Hydraulický model proudění podzemní vody realizovaný v rámci projektu Rebilance byl 

zpracován ve 3 etapách: 

1. Stacionární simulace ideových neovlivněných poměrů proudění podzemní vody a simulace 

proudění při konkrétních odběrech – kalibrace hydraulických parametrů a validace modelu. 

2. Transientní simulace proudění podzemní vody v období hydrologických let 2001-2010 – 

kalibrace kapacitních parametrů modelu. Statistickým zpracováním byl odvozen průměrný 

hydrologický rok v parametrech doplnění a prázdnění zásob podzemní vody. 

3. Stacionární simulace proudění při odběrech podzemní vody – rekalibrace modelu na základě 

výsledků realizovaných průzkumů a dalších hodnocení. Simulace proudění při variantních 

(optimalizovaných) odběrech podzemní vody. 

 

Modelové zhodnocení oblasti hydrogeologického rajonu (HGR) 4620 – Křída Dolního Labe po 

Děčín – pravý břeh je zpracováno v rámci regionálního modelu regionu 13 „Křída dolního Labe“. 

Situace území regionálního hydraulického modelu a hodnoceného hydrogeologického rajonu 4620 je 

vykreslena v Obr. 6-7. 

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 6-7. Situace hydrogeologického rajonu 4620 a modelového regionu 13  

je barevně odlišena, šedivě - plocha území regionálního hydraulického modelu 

 

 

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 4620) 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. 
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Koncepční model 

Je uveden v kapitole 5 Koncepční hydrogeologický model. 

 

Diskretizace modelového území 

Rozsah modelového území je vykreslen v obr. 6-7. 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 BC-C. 

3. Třetí modelová vrstva reprezentuje v území rajonu 4620 hlavní kolektor BC-C. 

4. Čtvrtá modelová vrstva reprezentuje izolátor bělohorského souvrství v nadloží bazálního 

kolektoru A. 

5. Pátá modelová vrstva reprezentuje bazální kolektor A. 

Téměř v celém území rajonu 4620 se v nadloží hlavního kolektoru vyskytují mladší sedimenty 

- proudění podzemní vody je simulováno ve všech 5 modelových vrstvách. 

 

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 podzemní 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 

4620 je srážková infiltrace zadána v intervalu 3.5 – 6.2 l/s.km
-2

. Maxima efektivní srážkové infiltrace 
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jsou zadána v oblasti povodí Bobřího potoka SV od Verneřic. Minima efektivní infiltrace v 

hydrogeologickém rajonu 4620 jsou zadána v údolích Bíliny a Labe. Plošné rozložení modelové 

infiltrace je odvozeno úpravou matic srážkového normálu období 1981 - 2010 poskytnutých z ČHMÚ. 

Pro hydrogeologický rajon 4620 je modelová infiltrace zadána na celkové úrovni 1450 l/s. To 

odpovídá specifiku 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 modelových zón horizontální hydraulické vodivosti zadávaných ve 3. modelové vrstvě 

(kolektor BC) je dokumentováno v příloze 6-15. Koeficienty hydraulické vodivosti v kolektoru BC se 

v oblasti HGR 4620 pohybují v rozmezí 2.10
-6

 až 4.10
-5

 m.s
-1

. Nárůstem hydraulické vodivosti směrem 

k jihu je popsán přechod z oblasti zapadlé benešovské kry do méně zakleslých partií jižně od 

litoměřického zlomu. Na území rajonu dochází k litofaciálním změnám souvrství na pomezí oblastí 

oháreckého a lužického vývoje. Modelové hodnoty hydraulické vodivosti charakterizuje zvýšená míra 

schematizace. 

Modelové hodnoty specifické napjaté storativity byly při kalibraci transientního modelu ve 3. 

modelové vrstvě zadány hodnotou 2.10
-6

 m
-1

. 

 

6.2.2. VÝSLEDKY MODELU PROUDĚNÍ PODZEMNÍ VODY 

SIMULACE PROUDĚNÍ PODZEMNÍ VODY – REŽIM NEOVLIVNĚNÝ ODBĚRY 

 

Izolinie hladiny podzemní vody varianty bez simulovaných odběrů pro 3. modelovou vrstvu obsahuje 

obr. 6-16 

V připovrchové zóně se v centrální části rajonu uplatňuje hydrogeologické rozvodí mezi říční sítí 

Lučního a Úštěckého potoka (s odvodněním k jihu) a Lučního a Homolského potoka (s odvodněním k 

severu). V severním výběžku rajonu 4620 (směrem k Děčínu) proud podzemní vody napájí 

pravostranné přítoky Labe (neúplná drenáž) a směřuje do údolí Labe. 

I v rámci hlavního kolektoru BC proud podzemní vody v severním výběžku rajonu směřuje do údolí 

Labe. Východní oblast rajonu je odvodňována přes litoměřické zlomové pole do povodí Lučního a 

Úštěckého potoka  (přibližně  30  l/s).  Západní  oblast  rajonu  je  z  jižních  partiích  odvodňována k 

litoměřickému zlomu, ze severních partií do nivy Labe (jednotky litrů). 

Pro neovlivněné poměry proudění lze podle výsledků modelu předpokládat, že západní oblast rajonu  

hydraulicky  náleží  k  oblasti  Ústecké  termy.  Hranice  rajonů  4620  a  4612  byla  protékána 

proudem podzemní vody přibližně v úseku od Libochovan po Březno. Labe téměř nemá na poměry v 

bazálním kolektoru AB vliv. 

Vlastní zdroje podzemní vody hydrogeologického rajonu 4620 tvoří součet infiltrace do první až třetí 

modelové vrstvy: 1442+8 = 1450 l/s. 
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Tabulka 6-7 Bilance proudění podzemní vody; neovlivněné poměry proudění; 1 – 3 modelová vrstva 

 infiltr

ace 

toky odběr

y 

podlo

ží 

4523 4612 4640 4650 celkem 
přítok (l/s) 1442 3 0 115 17 35 2 23 1637 

odtok (l/s) 0 1177 0 320 12 122 2 4 1637 

 

 infiltr

ace 

toky odběr

y 

nadlo

ží 

podlo

ží 

4523 4612 4640 4650 4730 celkem 
přítok (l/s) 0 0 0 320 24 1 2 1 9 0 357 
odtok (l/s) 0 0 0 115 225 1 5 2 9 0 357 

 

 infiltr

ace 

toky odběr

y 

nadlo

ží 

podlo

ží 

4523 4612 4630 4640 4650 4730 celkem 
přítok (l/s) 8 0 0 225 61 52 4 2 139 87 3 581 

odtok (l/s) 0 23 0 24 150 254 29 0 53 34 15 581 

 

Nejintenzivnější je proudění podzemní vody v připovrchové zóně (1637 l/s). Průsak do podloží 

převládá nad přítoky z podloží. Vzhledem k nízkým naměřeným specifikům v horním povodí Lučního 

potoka nelze vyloučit, že na částech rajonu je přetok směrem k podloží z připovrchové zóny 

intenzivnější než vychází z modelu. 

Na jihu rajonu dochází v rámci jizerského a bělohorského souvrství k přetoku podzemní vody do 

rajonu 4523. Z modelu je vyčísleno množství 254 - 52 = 202 l/s. Výměna vody mezi rajony v rámci 

nadložních sedimentů (1. a 2. modelová vrstva) je nevýznamná, jižní okraj rajonu 4620 přibližně 

kopíruje jižní rozšíření těchto sedimentů. 

Vyčíslené přetoky podzemní vody se sousedním rajonem 4612 vznikají v rámci připovrchové zóny v 

údolní nivě Labe v důsledku přetékání hranice rajonu proudem podzemní vody (severní výběžek 

rajonu). Podstatné je, že vyčíslený odtok z rajonu (122 l/s) je drénován do Labe (i když v území 

levobřežní nivy). 

Poloha hranice (orografického rozvodí) mezi rajony 4620 a 4640 neodpovídá zcela 

hydrogeologickému rozvodí. To je v rámci hlavního kolektoru BC-C situováno více východním 

směrem. V rámci hlavního kolektoru je hranice rajonů protékána proudem vody z rajonu 4640 do 

rajonu 4620. Vyčíslená velikost přetoku dosahuje desítky litrů za sekundu (139 - 53 = 86 l/s). 

Výměna vody s rajonem 4650 je v rámci přípovrchové zóny a nadloží hlavního kolektoru přibližně 

vyrovnaná. V rámci kolektoru BC dochází k bilančně malému přítoku (87 - 34 = 53 l/s) do rajonu 

4620. Ten vzniká částečným posunem hydrogeologické rozvodnice kolektoru BC východním směrem 

oproti hranici rajonů vedené v nadložních sedimentech na orografické rozvodnici. 

Dle bilančního schématu neovlivněného proudění celkový odtok podzemní vody ze všech vrstev 

dosahuje 861 l/s. Přítok činí 491 l/s. Do této sumy je zahrnuta i výměna vody s bazálním kolektorem A 

(rajon 4730). Celková výměna vody mezi rajonem 4620 a okolními rajony je pasivní (odtok podzemní 

vody převyšuje přítok). To je dáno hydrogeologickou pozicí rajonu, kdy v centrální oblasti pramení 

několik toků. 

 

SIMULACE PROUDĚNÍ PODZEMNÍ VODY S ODBĚRY 

Izolinie hladiny podzemní vody pro 3. modelovou vrstvu při simulovaných odběrech blízkých 

maximálním odběrům obsahuje obrázek 6-16. V obrázku 6-16 jsou vyznačena místa odběrů podzemní 

vody z kolektoru. Vykreslena jsou snížení hladiny podzemní vody oproti neovlivněnému stavu odběry. 

V území hydrogeologického rajonu 4620 je dlouhodobě aktivních přibližně 25 odběrů podzemní vody. 

Veškeré odběry jsou realizovány z nadloží jizerského souvrství (připovrchová zóna a kolektor D). Vrt 
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HB-1, kterým jsou jímány podzemní vody z bazálního kolektoru AB, náleží do rajonu 4730. Vrt HB-1 

je v hydraulickém dosahu Ústecké termy. 

Na počátku devadesátých let byly bilančně významné odběry soustředěny: 

 především v povodí Červeného potoka (pramenní oblast Úštěckého potoka) mezi obcemi 

Srdcov, Levín a Starý Týn (21 a 9 l/s), 

 v Neštěmicích a Povrlech - evidovány odběry pivovaru a továrny na zpracování mědi o 

velikosti 7 a 13 l/s. 

 Realizovaný odběr z počátku devadesátých let 113 + 2 = 115 l/s především snižuje drenáž do 

říční sítě na území rajonu. K bilančnímu ovlivnění hranic s okolními rajony nedochází. Odběry jsou 

rozptýlené a hydraulické parametry horninového prostředí neumožňují vytvoření depresí s regionálním 

dosahem. 

 Zvýšení proudění podzemní vody v hlavním kolektoru BC (třetí vrstva) oproti neovlivněným 

poměrům souvisí s "maximálními" odběry v Ústecké termě. 

 

Tabulka 6-8 Bilance proudění podzemní vody; maximální odběry; 1 – 3 modelová vrstva 

 infiltr

ace 

toky odběr

y 

podlo

ží 

4523 4612 4640 4650 celkem 
přítok (l/s) 1442 7 0 100 17 46 2 21 1634 

odtok (l/s) 0 1061 113 330 12 113 2 4 1634 

 

 infiltr

ace 

toky odběr

y 

nadlo

ží 

podlo

ží 

4523 4612 4640 4650 4730 celkem 
přítok (l/s) 0 0 0 330 11 1 2 1 9 0 353 

odtok (l/s) 0 0 2 100 234 1 5 2 9 0 353 

 

 infiltr

ace 

toky odběr

y 

nadlo

ží 

podlo

ží 

4523 4612 4630 4640 4650 4730 celkem 
přítok (l/s) 8 0 0 234 57 53 7 2 137 116 0 615 

odtok (l/s) 0 16 0 11 154 250 68 0 51 47 18 615 

 

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 4620 v simulovaném období je dokumentován na obrázku 6-8. 

Průměrný odběr v posuzovaném rajonu dosahoval 70 l/s. Největší odběry podzemní vody byly 

evidovány pod databázovým označením VHB 330515 (SčVK Sebuzín-vrty, 24 l/s) a VHB 330518 

(SčVK Tlučeň prameniště, 10.7 l/s). 
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Obrázek 6-8 Vývoj ročních odběrů v období hydrologických let 2001-2012 

 

Pro porovnání režimu a pro kalibraci kapacitních parametrů modelu byly v ploše rajonu 4620 k 

dispozici 4 vrty ČHMÚ s režimním měřením hladin. Vrt SK-26 propojuje kolektory D a BC, vrt LO-

1B monitoruje hladinu podzemní vody v souvrství turonu a vrt LO-1A v souvrství cenomanu. 

Kvartérní vrty v údolí Labe využít nelze (Odtok na Labi vůbec nemusí odpovídat vývoji zásoby 

podzemní vody na území hodnoceného rajonu). Grafy pohybu hladin (obr. 5-2, 5-3) a jejich popis je 

uveden b kapitole 5 Koncepční model. 

 

 

Obrázek 6-9 Roční hodnoty relativní infiltrace – transientní simulace období hydrologických let 2001- 2010, rajon 

4620 

 Nejsušší byly na území hydrologického rajonu 4620 podle provedeného hodnocení 

hydrologické roky 2003 a 2004. Obdobně podprůměrná byla efektivní infiltrace i v roce 2007. 

 Největší doplnění zásob podzemní vody nastalo v roce 2010. Infiltračně nadprůměrný byl i rok 

2002. 
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6.2.3. PROGNÓZNÍ MODELY PROUDĚNÍ PODZEMNÍ VODY 

SIMULACE PRŮMĚRNÉHO HYDROLOGICKÉHO ROKU 

Transientní simulace průměrného hydrologického roku je založena na velikosti srážkové dotace 

stanovené jako aritmetický průměr měsíčních efektivních infiltrací zkalibrovaných v rámci 

transientního modelu pro období hydrologických let 2001 až 2010. 

Hodnoty efektivní infiltrace v ploše hydrogeologického rajonu 4620 (průměrný hydrologický rok) jsou 

dokumentovány v grafu na obrázku 6-10. Odpovídající hodnoty měsíční drenáže podzemní vody do 

říční sítě v území rajonu jsou v grafu na obrázku 6-11. V grafech uvedené relativní hodnoty pro 

jednotlivé měsíce jsou násobky průměrné infiltrace resp. drenáže (1450 l/s resp. 1200 l/s) odladěné v 

rámci stacionárních simulací. Odběr je zadán 70 l/s. 

 

 

Obrázek 6-10 Průměrné měsíční hodnoty relativní infiltrace – prognózní simulace, rajon 4620 

 

Období doplnění zásob podzemní vody s nadprůměrnou měsíční efektivní srážkovou infiltrací lze 

vymezit měsíci leden - duben. Jen mírně podprůměrné jsou z hlediska doplňování zásob podzemní 

vody měsíce listopad, prosinec a květen. K minimálnímu doplňování zásob podzemní vody dochází v 

červnu, červenci a říjnu. 
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Obrázek 6-11 Drenáž podzemní vody do povrchových vod v průměrném hydrologickém roce 

 

Modelová drenáž podzemní vody do povrchových toků je relativně stabilní. Efektivní srážková 

infiltrace je v průměrném hydrologickém roku "vyhlazena" - nevyskytujíc se extrémy jednotlivých let. 

Maximální drenáž podzemní vody nastává v březnu (shodně s efektivní infiltrací) - odtok dosahuje 

1.16 násobku průměrné hodnoty. Minimální drenáž podzemní vody do říční sítě nastává v říjnu. 

Na celkovém odtoku podzemní vody z území hodnoceného rajonu se nejvíce podílí připovrchová 

vrstva. 

 

VARIANTNÍ SIMULACE VODOHOSPODÁŘSKÉHO VYUŽITÍ ÚZEMÍ 

V rámci hydrogeologických modelů byly realizovány stacionární simulace variantních odběrů za 

účelem posuzování jejich regionálního vlivu. Prezentovány jsou: 

 varianta současných odběrů - odběry na úrovni průměru roku 2010 z každého registrovaného 

odběrného místa, v HGR 4620 simulovány odběry 65 l/s, 

 varianta blízké perspektivy - odběry na úrovni maxima dosaženého za roky 2007 - 2010 z 

každého registrovaného odběrného místa, v HGR 4620 simulovány odběry 76.5 l/s. 

Porovnání variant celkového odběru z rajonu 4640 obsahuje tabulka 6-9. Současný odběr podzemní 

vody je ve srovnání s maximálním odběrem přibližně o 43 % menší. Perspektivní odběry jsou 

přibližně o 34 % menší  než  v době  maximálních  odběrů.  Současný  odběr  podzemní  vody  je  ve  

srovnání s obdobím maximálního odběru poloviční. Podle metodiky stanovení perspektivního odběru, 

vycházející z navyšování odběrů v posledních letech, nelze předpokládat, že by se odběry v bližším 

období přiblížily odběrům maximálním dosaženým. 
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Tabulka 6-9 Varianty zadaných modelových odběrů v HGR 4620 

 odběr (l/s) 

HG rajon plocha (km2) max. současný perspektivní 

4620 289.59 116 65 76.5 

 

V tabulce 6-10, resp. 6-11 jsou uvedeny základní bilance pro varianty současných a perspektivních 

odběrů. 

 

Tabulka 6-10 Bilance proudění podzemní vody; současné odběry; 1 – 3 modelová vrstva 

 infiltr

ace 

toky odběr

y 

podlo

ží 

4523 4612 4640 4650 celkem 
přítok (l/s) 1442 4 0 110 17 41 2 22 1639 

odtok (l/s) 0 1123 64 322 12 111 2 4 1639 

 

 infiltr

ace 

toky odběr

y 

nadlo

ží 

podlo

ží 

4523 4612 4640 4650 4730 celkem 
přítok (l/s) 0 0 0 322 21 1 2 1 9 0 355 

odtok (l/s) 0 0 1 110 227 1 5 2 9 0 355 

 

 infiltr

ace 

toky odběr

y 

nadlo

ží 

podlo

ží 

4523 4612 4630 4640 4650 4730 celkem 
přítok (l/s) 8 0 0 227 59 53 8 2 138 87 1 583 

odtok (l/s) 0 22 0 21 148 253 29 0 52 44 15 583 

 

Tabulka 6-11 Bilance proudění podzemní vody; perspektivní odběry; 1 – 3 modelová vrstva 

 infiltr

ace 

toky odběr

y 

podlo

ží 

4523 4612 4640 4650 celkem 
přítok (l/s) 1442 3 0 109 17 41 2 22 1636 

odtok (l/s) 0 1109 77 323 12 109 2 4 1636 

 

 infiltr

ace 

toky odběr

y 

nadlo

ží 

podlo

ží 

4523 4612 4640 4650 4730 celkem 
přítok (l/s) 0 0 0 323 20 1 2 1 9 0 355 

odtok (l/s) 0 0 1 109 228 1 5 2 9 0 355 

 

 infiltr

ace 

toky odběr

y 

nadlo

ží 

podlo

ží 

4523 4612 4630 4640 4650 4730 celkem 
přítok (l/s) 8 0 0 228 58 53 10 2 138 87 1 585 

odtok (l/s) 0 21 0 20 148 253 30 0 52 47 15 585 

 

Velikost odběrů ve variantách modelových simulací pro současné poměry a pro odběry blízké 

perspektivy se mění o 18 % (ze 65 na 77 l/s). Navýšení odběrů nemá významnější dopad na regionální 

poměry proudění analyzované pomocí přetoků podzemní vody mezi jednotlivými hydrogeologickými 

rajony. 

Poměr hodnot aktuálních odběrů a vlastních zdrojů podzemní vody na území rajonu je 65/1442 = 0.05. 

Zdroje podzemní vody v území rajonu 4620 podstatně převyšují jímaná množství podzemní vody. 

Poměry proudění v rajonu jsou komplikované - vlivem faciálních změn se mění hydraulické parametry 

bělohorského a jizerského souvrství. Dochází k vertikálnímu přetékání podzemní vody směrem k bázi 

křídových sedimentů. Uplatňuje se bariérový účinek zlomů - v bělohorském souvrství (kolektor B) se 

mezi západní a východní oblastí rajonu vyskytly v době odběrů z Ústecké termy rozdíly hladin 

podzemní vody větší než 100 m. Největší množství podzemní vody obíhá v připovrchové zóně. 
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Obrázek 6-12 Rozložení horizontální hydraulické 

vodivosti v modelu, kolektor C_BC v modelu regionu 13 
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Obrázek 6-13 Modelové izolinie hladiny podzemní 

vody, kolektor C_BC, neovlivněné poměry proudění 

v modelu regionu 13 
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Obrázek 6-14 Modelové izolinie hladiny podzemní 

vody, kolektor C_BC, 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 4620 

KOLEKTOR celkový počet analýz v databázi 
použité analýzy 

upravitelnost chemický typ 

A 0 0 0 

C 28 28 24 

D 55 55 44 

Připovrchová zóna 103 103  

Indikace znečištění 15 15  

 

Analýzy podzemních vod z indikačních, monitorovacích a sanačních vrtů v oblasti starých 

ekologických zátěží nebyly zahrnuty do celkového hodnocení upravitelnosti podzemních vod. 

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

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

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

pro vyhodnocení upravitelnosti. 

 

V kolektoru C – BC převažuje upravitelnost v kategoriích A3 a >A3, převážně vlivem vyšší teploty, 

obsahu železa. Ve střední části HGR podíl Labe má voda nejlepší upravitelnost v kategorii A1 (ovšem 

pouze ze cvou údajů), na jZ. okraji se upravitelnost zhoršuje na kategorii A3, vlivem síranů a železa 

(zde už chybí kolektorské vlastnosti, tedy jedná se vlastně o údaje charakterizující izolátor). 

V kolektoru D podle upravitelnosti podzemní vody je podzemní voda kvalitnější než v kolektoru C. 

Taktéž využívané zdroje z kolektoru D převažují nad zdroji z kolektoru C. Na většině území převažuje 

kategorie A2 a A1. V okolí Zubrnic , Ústí nad Labem a na V a J převažuje kategorie A3 (převážně 

vlivem Fe), a spíše ojediněle kategorie >A3 (převážně vlivem síranů). 

Připovrchová zóna se podobá poměrům v kolektoru D – převažuje kategorie A2 a A1. V okolí Ústí 

nad Labem a na J převažuje kategorie A3 (ojediněle >A3), především vinou růstu obsahu síranů, 

železa a znečištění dusičnany a amonnými ionty. Kontaminace v údolí Labe je způsobena převážně 

těžkými kovy, u Úštěku vysokým obsahem uhlovodíků a u Verneřic dusičnany. 
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Obrázek 7-1 Upravitelnost podzemní vody kolektoru C_BC 

 



Rebilance zásob podzemních vod                                                       ID EIS 10051606-SFŽP 

88 

 

 

Obrázek 7-2 Upravitelnost podzemní vody kolektoru D  
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Obrázek 7-3. Upravitelnost podzemní vody připovrchové zóny včetně indikace znečištění  
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7.2. VÝVOJ KVALITY PODZEMNÍ VODY 

V rajonu 4620 se nachází 6 vrtů a jeden pramen s reprezentativními časovými řadami chemického 

složení vody, vrt VP8233 reprezentuje kolektor A, 3 vrty reprezentují kolektor C (BC). Jeden pramen 

PP0047 odvodňuje kolektoru D merboltického souvrství. 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).  

. 

 

Obrázek 7-4. 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 

pramen -748023 -988048  U Kodešů PP0477 D  Soběnice 

vrt -748011 -974227 207.5 SK 12T VP 8435 C 409.5 Těchlovice 

vrt -748020 -974215 206.8 SK 12S VP8436 D + neogén 120 Těchlovice 

vrt -743008 -985840 278.65 SH 14B VP8209 C 240 Úštěk 

vrt -741270 -982622 347.17 VP 8208N VP 8233 A(+C?) 670 Úštěk (Brusov) 

vrt -741276 -982626 347.07 VP 8207N VP 8232 C 535 Úštěk (Brusov) 

vrt -753981 -976599 142.75 VP-1931N VP 1985 Q 30 Velké Březno 
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Obrázek 7-5. Časové řady s proloženými regresními přímkami koncentrací Cl, NO3 a SO4 a celkové mineralizace 

(TDS). 

 

Jen velmi mírně stoupající trend u všech složek (SO4, Cl, NO3) lze pozorovat u pramene PP0477 

z kolektoru D. Poměrně výrazný klesající trend se za krátkou dobu sledování (2009-2015) projevil jen 

u vrtu VP1958 v případě síranů a v  menší míře u chloridů a dusičnanů. U ostatních vrtů není trend 

žádný (VP8209) nebo velmi mírně klesající VP8232 (SO4), VP8233 (SO4), VP8436 (SO4), VP8435 

(SO4, Cl). 
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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 4620. Seznam maloplošných zvláště chráněných území, 

evropsky významných lokalit, ptačích oblastí je uveden i v tabulkách 8-1 a 8-2.  

 

 

Obrázek 8-1 Biotopy s vazbou na vodu v HGR 4620 
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Tabulka 8-1 Seznam maloplošných zvláště chráněných území (MZCHÚ) v HGR 4620 

KOD KAT NÁZEV 

ROZLOHA 

(ha) 

Rozloha 

biotopu % 

Orgán ochrany 

přírody 

113 PR Holý vrch u Hlinné 11,3173 0 0 AOPK ČR 

121 PP Hradiště 5,2525 0 0 AOPK ČR 

319 OP Plešivec 13,9551 0 0 AOPK ČR 

319 PP Plešivec 43,8294 0 0 AOPK ČR 

383 NPR Sedlo 54,5903 0 0 AOPK ČR 

400 OP Sluneční stráň 5,2709 0 0 AOPK ČR 

400 PR Sluneční stráň 4,6058 0 0 AOPK ČR 

423 PP Stříbrný roh 8,1804 0 0 AOPK ČR 

2418 PP Bobří soutěska 0,9831 0 0 AOPK ČR 

2144 OP Loupežnická jeskyně 1,0461 0 0 AOPK ČR 

2144 PP Loupežnická jeskyně 13,0396 0 0 AOPK ČR 

2487 NPP Dubí hora 0,0919 0 0 AOPK ČR 

1642 OP Vrabinec 7,6533 0 0 AOPK ČR 

1642 PR Vrabinec 8,8013 0 0 AOPK ČR 

1662 OP Babinské louky 14,7883 1,7684 11,96 AOPK ČR 

1662 PP Babinské louky 40,891 6,6147 16,18 AOPK ČR 

1510 PP Magnetovec - Skalní hřib 4,6977 0 0 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 4620 

KOD SITECODE KAT NÁZEV 

ROZLOHA 

(ha) BIOREG PO_vodni PO_habitat PO_druh 

2787 CZ0424034 EVL Babinské louky 74,2738 c ano  6410, 6430   

2789 CZ0423198 EVL Bezejmenný přítok 

Trojhorského potoka 

0,7727 

c ano   1093 

2802 CZ0423651 EVL Držovice - rodinný dům 0,0385 c       

2804 CZ0424038 EVL Holý vrch u Hlinné 102,9062 c       

2823 CZ0423219 EVL Luční potok - Třebušín 0,6592 c ano   1093 

5487 CZ0420462 EVL Plešivec 5,1961 c       

5489 CZ0420449 EVL Sedlo 54,3701 c       

5505 CZ0510441 EVL Binov - Bobří soutěska 455,9207 c ano 9,10E+01   

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 (MZCHÚ) 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. Lokality jsou členěny dle příslušných chráněných krajinných oblastí, 

ve kterých leží, v abecedním pořádku. NPR a NPP ležící mimo CHKO jsou uvedeny na konci 

seznamu. 
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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 4620 obsahuje jednu vybranou lokalitu, která byla identifikována jako prioritní s cennými 

ekosystémy z hlediska jejich vazby na podzemní vodu: 

 

PP BABINSKÉ LOUKY  

Popis: Druhově bohatá luční vegetace tvořená zejména vlhkými tužebníkovými lady, střídavě vlhkými 

bezkolencovými loukami, vlhkými pcháčovými loukami a mezofilními ovsíkovými loukami 

s významným výskytem kriticky ohroženého zvonovce liliolistého (Adenophora liliifolia) a dalších 

ohrožených a chráněných druhů rostlin a živočichů. 

Vodní režim: Zřejmě ohroženo čerpáním podzemních vod pro potřeby obcí Tašov, Malečov, případně 

i města Ústí nad Labem a pro zemědělství (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. 

 

8.2. POPIS JEDNOTLIVÝCH CHRÁNĚNÝCH ÚZEMÍ 

 

BABINSKÉ LOUKY  

Pozůstatky kdysi nádherných a proslulých "babinských orchidejových luk", význačných pro severní 

pásmo Středohoří, které se ještě počátkem 20. století rozkládaly mezi Tašovem, Němčím, Čeřeništěm, 

Babinami, Vimperkem a Proboštovem a ze kterých již mnohé vzácné druhy, např. hlavinka horská, 

vemeníček zelený, prstnatec bezový nebo vstavač mužský, vymizely. 

Z původní rozlohy těchto podhorských luk se dnes zachovaly jen dva nepatrné fragmenty. První z nich 

se nachází mezi Babinským vrchem a Vrchovinou, na rozsáhlé náhorní planině, která kdysi bývala tou 

hlavní orchidejovou loukou, je dnes udržována pravidelným kosením pouze nevelká plocha přímo 

proti nejvyššímu bodu Babinského vrchu. 

Druhou partii, mírně svažitou louku, zčásti využívanou jako pastvinu pro dobytek a v jejíž dolní 

mokřadní části pramení potok Rytina, nalezneme o necelý 1 km níž, nad obcí Čeřeniště. Na výměře 

40,89 ha byla 13. 12. 1993 vyhlášena Přírodní památkou hlavně na ochranu kriticky ohroženého 
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zvonovce liliolistého, který se zde vyskytuje ve velmi početné populaci na jedné z pouhých pěti lokalit 

v ČR a z toho na jediné luční. Společně s ním jsou chráněny také další významné druhy naší květeny, 

které se ovšem kromě silně ohrožené tolije bahenní nalézají i na horní louce. 

Veškerá péče o Přírodní památku (pravidelné sečení po odkvětu a vysemenění rostlin, oplocení proti 

okusu zvěří, odstraňování náletových dřevin, monitoring) je zaměřena na udržení stability populace u 

nás zvolna vymírajícího zvonovce liliolistého. 

 

 

Obrázek 8-2 Babinské louky (foto: Iva Kůrková) 

 

Obě louky si stále uchovávají značnou druhovou pestrost a jejich podoba se během roku mění. Časně 

zjara zde kvete bledule jarní, sasanka hajní, prvosenka vyšší a jarní, řeřišnice luční, blatouch bahenní, 

začátkem května a později počíná nástup dalších druhů. Kromě těch běžných lučních, jako je třeba 

svízel syřišťový, chrpa luční, kohoutek luční, tužebník obecný, pryskyřník prudký, zvonek rozkladitý 

aj. zde roste také kosatec sibiřský, prstnatec májový, upolín nejvyšší, vrba rozmarýnolistá, ojediněle 

vzácný a silně ohrožený kruštík bahenní, dále prstnatec Fuchsův, rdesno hadí kořen, řebříček bertrám, 

hadí mord nízký, kozlík dvoudomý, hladýš pruský, koromáč olešníkovitý, vítod obecný, olešník 

kmínolistý, různé druhy pcháčů - např. bahenní, potoční, zelinný, šedý a mezidruhoví kříženci, 

tužebník jilmový, bukvice lékařská, svízel severní, čertkus luční, srpice barvířská, krvavec toten, děhel 

lesní, zvonek širokolistý, kokrhel menší, hrachor luční, kakost bahenní, jarmanka větší, oměj pestrý, 

mochna bílá, vrbina obecná, suchopýr úzkolistý, rozmanité traviny s bezkolencem modrým, sítina 

rozkladítá, klubkatá a článkovaná, vlhkomilné ostřice - prosová, bledavá, rusá, zaječí, srstnatá apod. a 

mnoho dalších rostlin. Koncem léta s blížícím se příchodem podzimu upoutá růžová záplava hojných 

ocúnů. Některé rostliny opakují kvetení, např. upolíny, bukvice, hadí mord aj. 

(http://www.ceskestredohori.cz) 

 

BEZEJMENNÝ PŘÍTOK TROJHORSKÉHO POTOKA 

Potok se nachází v zahloubeném údolí mezi vrchy Kalich a Panna, pramenící pod Haslicemi. Částečně 

protéká intravilány menších obcí. Údolí je budované částečně svrchnokřídovými slínovci březenského 

a teplického souvrství, částečně deluviálními sedimenty. Podél potoka vznikly modální pseudogleje a 

gleje, dále navazují modální kambizemě (nasycené) a pararendziny, s různým stupněm oglejení. 

Předmětem ochrany EVL je výskyt raka kamenáče (Austropotamobius torrentium), dále se vyskytuje 

ropucha obecná (Bufo bufo), skokan štíhlý (Rana dalmatina), vranka obecná (Cottus gobio). 

(http://drusop.nature.cz) 

http://www.ceskestredohori.cz/
http://drusop.nature.cz/
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BINOV - BOBŘÍ SOUTĚSKA 

 

Obrázek 8-3 Bobří soutěska  

(foto Jiří Šedivý, http://www.ceskestredohori.cz) 

 

PP a EVL Binov - Bobří soutěska se nachází na pomezí tří hydrogeologických rajonů – 4640, 4620 a 

4650. Vrch Binov je budován čedičovou horninou - plagioklasovým limburgitem, Údolí Bobřího 

potoka se vytvořilo na okrajovém svahu hrástě Českého středohoří hloubkovou erozí malého vodního 

toku - Bobřího potoka, která byla umocněna postupným vyklenováním vulkanického pohoří, jedná se 

o tzv. antecedentní údolí. Úzké erozní údolí s vodopádem v místě, kde je ovlivněn výraznou šikmou 

puklinou v sopečném tělese je jedinečnou ukázku tzv. "zpětné eroze" v rámci Čech. Údolí je 

obklopeno skalními stěnami a rozsáhlými sutěmi, balvanité sutě pokrývají téměř celou lokalitu. 

Lokalita je situována na severovýchodním okraji Litoměřického středohoří, jedná se většinou o 

zalesněné severní, východní a jihovýchodní svahy, s erozním údolím Bobřího potoka v severní části 

lokality, orientovaným od západu k východu.  

Velmi zachovalá společenstva skal, sutí, lesů a vlhkých luk. V Bobří soutěsce dochází k zajímavému 

jevu, kdy vlivem inverze chladnomilné druhy rostlin i živočichů obsazují nižší polohy při jejím dnu, 

zatímco druhy teplomilné vystupují do vyšších poloh. Výskyt řady vzácných druhů rostlin. Skladba 

typické lesní a suťové fauny je do značné míry ovlivněna zdejšími mikroklimatickými zvláštnostmi 

(podmrzající sutě, teplotní inverze). Vývoj přirozených biotopů na lokalitě může být ohrožen zejména 

vlivy souvisejícími s hospodařením v lesích a zemědělským hospodařením. 

(http://www.nature.cz) 

 

DUBÍ HORA 

Opuštěný malý lom při úpatí severozápadního svahu Dubí hory (463 m n.m.) nad bývalým klášterním 

areálem v Konojedech. Národní přírodní památka byla vyhlášena v roce 1966 na výměře 0,09 ha, 

předmětem ochrany je neobvyklý geologický útvar - odkryté čelo   lávového proudu s tzv. 

bochníkovitým rozpadem. 

http://www.nature.cz/
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Ve stěně opuštěného lomu jsou dobře vyvinuty sloupce analcimického tefritu. Jednotlivé sloupce mají 

průměr cca 70 cm, jsou vysoké 6-8 m. Nejzajímavějším jevem je stavba jednotlivých sloupců - 

všechny jsou napříč rozpukány v téměř pravidelných vzdálenostech, takže každý je rozdělen na větší 

množství jednotlivých hranolů. Všechny hrany jsou vlivem zvětrávání zaobleny a sloupy tak vypadají 

jako bochníky naskládané na sebe. Tato stavba je zvýrazněna postupujícím zvětráváním, při kterém se 

„bochníky“ stále zaoblují odlupováním povrchových vrstev horniny. Proces větrání pak v různých 

částech stěny různě pokročil, místy je již ukončen uvolněním jednotlivých „bochníků“. U českých 

neovulkanitů se jedná o ojedinělý jev, neobvyklost této formy odlučnosti horniny je u některých 

skupin sloupců zvýrazněna zahnutím a zúžením jejich horních částí, pravděpodobně jako důsledku 

tuhnutí povrchu taveniny a současným pohybem neztuhlé hmoty uvnitř proudu. 

 

 

Obrázek 8-4 Odkryv lávového proudu (foto: Zdeněk Patzelt, http://www.cittadella.cz) 

 

Vlastní protáhlý a zalesněný masiv Dubí hory je zbytkem několika lávových proudů, jejichž 

ztuhnutím vznikly horniny vynikajících mechanických vlastností. Ve vrcholových partiích kopce je 

v činnosti kamenolom, kde jsou těženy bloky nefelinického tefritu. Zpracovávají se především na 

štípanou a řezanou dlažbu. 

Vzhledem k předmětu ochrany je význam flóry zanedbatelný. V ochranném pásmu NPP nicméně 

roste řada zvláště chráněných druhů rostlin, např. vstavač osmahlý (Orchis ustulata) či mochna skalní 

(Drymocallis rupestris). Součástí NPP nejsou lesní porosty. Zvířena s ohledem na charakter předmětu 

ochrany nebyla blíže zkoumána, známa je vitální populace ještěrky obecné (Lacerta agilis) a slepýše 

křehkého (Anguis fragilis) z plata lomu. 

Místo je využíváno především pro osvětové účely, je cílem odborných exkurzí jako zajímavý přírodní 

fenomén a současně jako významný vulkanologický objekt, kde je možno sledovat procesy 

probíhající při tuhnutí magmatu (prohnutí sloupců tefritu) a při zvětrávání horniny (odlučnost tefritu). 

Provoz kamenolomu ve vrcholových částech Dubí hory nemá na předmět ochrany vliv. Nárazově se 

provádí očištění lomové stěny včetně okolí od náletů dřevin a odstraňování osypů při patě lomové 

stěny. 

(http://www.cittadella.cz) 

 

http://www.cittadella.cz/
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HOLÝ VRCH U HLINNÉ 

 

Obrázek 8-5 Výchozy čedičového lávového proudu ve vrcholových partiích Holého vrchu. (foto: V. Rapprich, 

http://fotoarchiv.geology.cz) 

 

Protáhlý, úzký a nahoře poměrně plochý čedičový hřeben (496 m) s polostepní vegetací se nalézá 

východně od komunikace mezi obcemi Hlinná a Kundratice, 6,5 km od Litoměřic. 

Tvoří okraj většího skalního celku, jehož nejvyšší bod je Lysá hora (574 m), se sklonem k západu. Na 

části příkrého severního svahu se nad otevřeným suťovištěm nacházejí neobvyklé, kolmo vztyčené a 

členité skalní útvary až 10 m vysoké, některé připomínající hradby s cimbuřím, jiné zase menhiry, tzv. 

Učitel a žáci. Západní část je zakončena nevelkou, rovnou skalní stěnou z čedičových hranolů. 

Lysá hora je reliktem čedičového lávového proudu, který vytékal do vodního prostředí. V jeho podloží 

jsou známy třetihorní uhelné a diatomové sedimenty. Uhlí bylo v obci Hlinná dříve drobně těženo. V 

zatáčce silnice Hlinná - Kundratice je odkryta intenzivně přeměněná čedičová láva. Je to spodní část 

jednoho z proudů, která byla při výlevu v přímém kontaktu s vodou. Obdobně byl přeměněn i celý 

povrch lávy. Takto vzniklá hornina tepelně odstínila jádro proudu, proto bývají uvnitř lávových 

proudů partie zcela čerstvého čediče. Přeměnou minimálně postižené jádro proudu tvoří vrcholovou 

část Lysé hory. Zajímavé geologické výchozy bazaltů na lokalitě lze najít ve vrcholových partiích 

Holého vrchu (skalky až 5m vysoké). Tyto místa podléhají ochraně PR. Na jz. svazích Holého vrchu 

jsou čedičové horniny odkryty v bývalém lomu, nyní již silně zarostlém. Tento lom stejně jako 

výchozy hyaloklastické brekcie v sedle při silnici do Hlinné nejsou zahrnuty pod ochranu PR. 

Tato lokalita je místem výskytu vzácných a ohrožených rostlin, rostou zde kriticky ohrožený koniklec 

otevřený, silně ohrožený koniklec luční český a jejich kříženec koniklec Hackelův, jedná se o jedno z 

mála míst v Českém středohoří, kde se tyto druhy vyskytují společně. Kromě nich je možné nalézt 

např. sasanku lesní, lilii zlatohlavou, plicník úzkolistý, chrpu chlumní a mochnu bílou. Na jejich 

ochranu zde byla 6. 7. 1949 na výměře 6,7 ha vytvořena Přírodní rezervace, později zařazená mezi 

Evropsky významné lokality a také do soustavy Natura 2000. Od dob optima výskytu konikleců v 70. 

letech 20. století však došlo k poklesu jejich populací, protože koncem 80. let 20. stol. skončilo 

pravidelné obhospodařování pozemků, zůstalo jen pár desítek trsů ze dřívějších stovek exemplářů. V 

současné době se situace řeší pravidelným vyřezáváním křovin a náletů, vypalováním stařin, od r. 

1999 byla znovu zavedena udržovací pastva ovcí. 

http://fotoarchiv.geology.cz/
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(http://www.ceskestredohori.cz, http://lokality.geology.cz/) 

 

HRADIŠTĚ 

 

Obrázek 8-6 PP Vrchol Hradiště a výhled na České středohoří (foto: Stanislav Rada, CC BY-SA 3.0) 

 

Cílem ochrany je uchování rostlinných a �živočišných společenství suchých trávníků a skalnatých 

stepí, sutí a skal, zachování enklávy termofytika v litoměřické (verneřické) části CHKO České 

středohoří. Cílem ochrany je udržení a rozšíření těchto unikátních společenstev a stabilizace populací 

ohrožených živočichů a rostlin. 

PP Hradiště je výraznou dominantou litoměřické části Českého středohoří, slouží také jako místo 

dalekého rozhledu. Vrch je tvořen čedičovou horninou olivinickým nefelinitem, který vystupuje na 

povrch ve vrcholových partiích kopce v podobě skalních výchozů se sloupcovitou odlučností, které 

podléhají mrazovému zvětrávání. Zde najdeme rostlinstvo skal a štěrbin. Pod skalními výchozy a na 

příkrých svazích se vyskytují stepní společenstva rostlin na mělkých skeletovitých půdách. Pod 

skalními výchozy na úpatí kopce se nacházejí jižně a jihozápadně orientované sutě lemované 

křovinami. Zbytek lokality přírodní památky tvoří suché trávníky s porosty křovin. 

Vzhledem k podobnosti lokality s např. lounskými kopci lze i zde předpokládat výskyt unikátních a 

významných druhů živočichů, hlavně bezobratlých. Fauna bezobratlých je zcela nedostatečně 

prozkoumaná. Z měkkýšů zde byly nalezeny jen 4 běžné druhy, z brouků byl zaznamenán dosud velmi 

hojný, zvláště chráněný krajník hnědý (Calosoma inquisitor), na otevřených plochách skalní stepi a na 

okraji lesa kolem vrcholu žijí stenotopní dřepčík Longitarsus minusculus a krytohlav Cryptocephalus 

schaefferi. Z blanokřídlých je udávána včela zednice Osmia parietina. Z Hradiště pocházejí doklady z 

přelomu 60. a 70. let o výskytu hnědáska kostkovaného (Melitaea cinxia), stálou přítomnost druhu je 

ovšem nutno ověřit novými nálezy. 

(http://portal.gov.cz) 

 

LOUPEŽNICKÁ JESKYNĚ 

Rozsáhlá puklinová jeskyně v neovulkanickém masivu, vzniklá posunem jednotlivých bloků 

rozpukané horniny (fonolit) ve strmém svahu Zámeckého vrchu, ochrana populací letounů a mloka 

skvrnitého. 

http://www.ceskestredohori.cz/
http://lokality.geology.cz/
http://portal.gov.cz/
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Obrázek 8-7 V Loupežnické jeskyni (foto: https://www.etf.cuni.cz) 

 

Jeskyně vznikla rozšiřováním puklin ve fonolitu (znělci) během čtvrtohor. Při procesu zvětrávání 

dochází ve strmém svahu ke gravitačním posunům, tedy k dílčímu sesouvání fonolitových bloků a k 

rozevírání puklin mezi nimi. Hlavní puklina vede nejprve ve směru SV - JZ, dále pak mění směr na SZ 

- JV a končí na další puklině směru SV - JZ. Chodba je v nejužším místě široká 20 - 40 cm, v 

nejširším kolem dvou metrů; největší výška je 7 - 8 metrů. Jeskyně od vchodu stále klesá a její dno je 

36 metrů pod úrovní vstupního otvoru. Stěny jeskyně jsou téměř svislé a hladké. Ve stropu visí 

početné zaklíněné balvany, napadané do otevřené pukliny. Dno je většinou tvořeno znělcovou sutí, v 

místech prosakující povrchové vody je pokryté blátem. 

(http://lokality.geology.cz, http://www.ochranaprirody.cz) 

 

LUČNÍ POTOK – TŘEBUŠÍN 

Horni tok Lučního potoka 1 km v. od obce Třebušín, cca 9 km sv. od centra Litoměřic. Slabý potok v 

ploché hornatině, v širokém údolí východně od vrchu Kalich, pramenící pod obci Hlupice. Údolí je 

budované svrchnokřídovými slínovci březenského a teplického souvrství, s překryvy čtvrtohorních 

diluviálních a fluviálních sedimentu. Nivu potoka pokrývají modální fluvizemě, dále navazuji modální 

a pseudoglejové kambizemě, na vápnitých horninách modální pararendziny. Potok v horní části s 

místně upravovanými břehy, ve spodní části pod silnici Třebušín - Dolní Týnec s odbočkou v podobě 

umělého náhon. Potok v horní části lemován pobřežními porosty (olše, vrba, jasan). Vlastni tok bez 

makrofyt, v okolí toku např. pobřežní vegetace potoku. 

Jedna ze dvou lokalit raka kamenáče (Austropotamobius torrentium) v Českém středohoří a jedna z 

několika málo v CR. 

(http://natura2000.eea.europa.eu) 

https://www.etf.cuni.cz/
http://lokality.geology.cz/
http://www.ochranaprirody.cz/
http://natura2000.eea.europa.eu/
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Obrázek 8-8 Rak kamenáč (Austropotamobius torrentium; foto: Christoph Leeb, CC BY-SA 3.0) 

 

MAGNETOVEC - SKALNÍ HŘIB 

Předmětem ochrany je bazanitový skalní hřib. Na JZ. úbočí kóty 520 Magnetovec je situován 

morfologický fenomén vyvinutý v povrchových produktech efuzivního vulkanismu. Je to tzv. skalní 

hřib vzniklý patrně působením selektivní eroze lávových proudů. Subvertikální puklinatost (náznaky 

sloupcové odlučnosti) měla v součinnosti s erozí za následek vznik věžovitého tělesa, jehož další 

utváření je podmíněno existencí dvou lávových proudů ležících bezprostředně na sobě a faciálním 

vývojem uvnitř vlastních výlevů. 

 

Obrázek 8-9 Skalní hřib (foto: Petr Kinšt, CC BY-SA 3.0) 

(http://lokality.geology.cz, http://www.ochranaprirody.cz) 

http://lokality.geology.cz/
http://www.ochranaprirody.cz/


Rebilance zásob podzemních vod                                                       ID EIS 10051606-SFŽP 

103 

 

 

NEBOČADSKÝ LUH 

 

Obrázek 8-10 PP Nebočadský luh - Pohled z poloostrova směrem k Děčínu (Foto: Marie Čcheidzeová, CC BY-SA 

3.0) 

 

PP představuje slepé rameno Labe a poloostrov s měkkým luhem při pravém labském břehu v 

nadmořské výšce 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://ceskestredohori.ochranaprirody.cz; Plán péče o přírodní památku Nebočadský luh) 

 

PLEŠIVEC 

Nad Tlučeňským údolím, pod výrazně dominantním Hradištěm, se vypíná široký, 509 m vysoký 

čedičový kužel, na jehož záp. svahu se nacházejí stěny bývalého lomu, malý lom je i na vých úpatí. 

Větší část vrchu porůstá listnatý les s duby šípáky, lípami, javory, jasany, břízami a jeřábem břekem. 

Věkovité exempláře lip nalezneme i v suti těsně pod vrcholem.  

 

http://ceskestredohori.ochranaprirody.cz/
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Plešivec je tvořen bazanitovou intruzí v pískovcích merboltického souvrství, která je obnažena v 

subvulkanické pozici. Eroze, která stále preparuje intruzivní těleso, má za následek vznik balvanité 

suti - kamenného moře. Při jeho vzniku zůstávají relativně hluboké nevyplněné prostory mezi 

jednotlivými balvany. Pokud není propojením prostor umožněna cirkulace vzduchu, pak se v nich 

hromadí těžší studený vzduch. V takové dutině může po zimním období vydržet zbytek sněhu ještě po 

dlouhou dobu. Toto je mechanismus vzniku ledových jam - chráněného fenoménu lokality Plešivec. 

Funkce ledových jam byla v minulosti narušena těžbou kamene. Na ochranu volných, otevřených sutí 

byla tato lokalita 14. 10. 1966 vyhlášena Přírodní památkou, na současnou výměru 32,7 ha přehlášena 

30. 7. 1993. 

 

 

Obrázek 8-11 PP Plešivec (Foto: http://www.krusnohorsky.cz) 

 

Mimo chráněnou lokalitu v lese při cestě k Plešivci (cca 500 m z. od křižovatky v Hlinné) je v lese 

opuštěný lůmek v pískovcích merboltického souvrství. 

(http://lokality.geology.cz, http://www.ceskestredohori.cz) 

 

SEDLO 

Národní přírodní rezervace byla zřízena v roce 1968, výměra činí 51,97 ha. Motivem ochrany je 

mohutný tefritový hřeben s příkrými svahy a mocnými sutěmi, stabilizovanými většinou přirozenými 

listnatými porosty, které jsou místy až pralesovitého charakteru. Skály, vysunuté k jihu porůstá vzácná 

teplomilná květena. Nejvyšší hora geomorfologického podcelku Verneřické středohoří (727 m), 

dominující Úštěcké kotlině. 

Sedlo je vulkanický peň, budovaný sodalitickým tefritem tmavošedé barvy. Při S okraji NPR nasedá 

trachytoidní hornina, místně autometamorfně rozložená na pestře zbarvené sekundární produkty. 

Nápadné protažení vulkanického tělesa podél mohutné zlomové pukliny S-J směru zvětráváním ještě 

více vyniklo. Byl vytvořen ostrý, táhlý hřeben s bizarními skalkami, rozšířený v okolí vlastního 

vrcholu hory a na křížení zlomů. Neovulkanity Sedla prorazily svrchnokřídové usazeniny 

merboltického a březenského souvrství (vápnité jílovce, kaolinické pískovce), náchylné k sesouvání. 

http://www.krusnohorsky.cz/
http://lokality.geology.cz/
http://www.ceskestredohori.cz/
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Rozhraní obou souvrství tvoří nejspíše okraj odlučné plochy mnohých recentních proudových sesuvů 

v bezprostředním okolí. 

 

 

Obrázek 8-12 Skalní stěny na jz. okraji Sedla (Foto: Zdeněk Patzelt, http://www.cittadella.cz) 

 

Teplomilná společenstva skal s kontinentálními, až kontinentálně submediteránními prvky přecházejí 

v plášťová křovitá společenstva až v lesní porosty, které porůstají naprostou většinu území NPR. 

Vyskytuje se několik zvlášť chráněných druhů: tařice skalní (Aurinia saxatilis), hvězdnice alpská 

(Aster alpinus) - slabá populace na pokraji zániku, kosatec bezlistý (Iris aphylla), měsíčnice vytrvalá 

(Lunaria rediviva), lilie zlatohlávek (Lilium martagon), starší prameny uvádějí ještě okrotici 

dlouholistou (Cephalanthera longifolia) a o. červenou (Cephalanthera rubra). 

Fauna NPR Sedlo má vyloženě lesní ráz se zastoupením několika horských druhů. Průzkumem byl 

zjištěn výskyt 69 druhů obratlovců. Z chráněných obratlovců se zde vyskytuje např. ořešník kropenatý 

(Nucifraga caryocatactes) a kulíšek nejmenší (Glaucidium passerinum), z bezobratlých to jsou dosud 

hojní motýli batolec červený (Apatura ilia) a bělopásek topolový (Limenitis populi) a z brouků střevlík 

Leistus montanus kultianus, vázaný na volnou svahovou suť. 

Lesní porosty jsou tvořeny teplomilnou doubravou (horní polovina Z svahu), dubohabrovou bučinou 

(dolní polovina Z svahu), bikovou bučinou (SZ svah), lipovou javořinou a bukojilmovou javořinou (S-

SV svahy), případně mozaikami společenstev na J svahu (javorová bučina). Okrajem zasahuje do NPR 

kulturní smrčina na Z svahu. 

Hospodaření v lese se omezuje na přírodě blízké způsoby, případně náhradu smrčin listnatými porosty. 

Hřeben Sedla je turisticky dostupný po značených trasách a má sezónně poměrně vysokou 

návštěvnost. Problémem jsou nepovolená táboření, včetně rozdělávání ohňů ve vrcholových partiích. 

(http://www.cittadella.cz) 

 

http://www.cittadella.cz/
http://www.cittadella.cz/
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SLUNEČNÍ STRÁŇ 

 

Obrázek 8-13 Přírodní rezervace Sluneční stráň (Foto: Jiří Komárek, CC BY-SA 4.0) 

 

Nad osadou Brná (součást Ústí nad Labem), známou termálními koupališti, se vypíná strmá stráň, 

tvořená vyvřelými horninami, jižně a jihozápadně orientovaná, s převýšením asi 150 m, hostící cenná 

teplomilná rostlinná společenstva. Proto je od roku 1968 na ploše necelých osmi hektarů chráněná, 

dnes jako přírodní rezervace. Z otevřených míst se nabízejí omračující výhledy, především na údolí 

Labe, ale i na České středohoří, přesto není místo s výjimkou vyhlídky na Střekov příliš navštěvované. 

K jihu a jihozápadu otevřená strmá stráň je tvořena terasovitými stupni na jednotlivých lávových 

výlevech. Nalezneme zde i žilnou horninu - monchiquit. Na čedičových skalách a suťových polích 

roste typická středohorská teplomilná květena stepí, lesostepí a hájů 

Místo je obklopeno listnatým lesem, v bylinném patře místy převažuje plevelná netýkavka malokvětá 

(Impatiens parviflora), dále zaujme náprstník velkokvětý (Digitalis grandiflora), zvonek broskvolistý 

(Campanula persicifolia), řimbaba chocholičnatá (Pyrethrum corymbosum), svízel vonný (Galium 

odoratum), prvosenka jarní (Primula veris), zajímavý je výskyt kerblíku třebule (Anthriscus 

cerefolium subsp. trichosperma). Z dřevin zde roste jeřáb břek (Sorbus torminalis) a také zvláště místy 

hojně trnovník akát (Robinia pseudacacia). Na skalkách na rozhraní lesa a bezlesí lze nalézt vzácný 

sleziník netíkovitý (Asplenium adiantum-nigrum). Na skalách rostou např. tařice skalní (Aurinia 

saxatilis subsp. arduini), osladič obecný (Polypodium vulgare), sleziník severní (Asplenium 

septentrionale), čilimník černající (Cytisus nigricans), řeřišničník písečný (Cardaminopsis arenosa), 

chrpa chlumní (Centaurea triumfettii subsp. axillaris), třemdava bílá (Dictamnus albus), koniklec 

luční český (Pulsatilla pratensis subsp. bohemica), dvojštítek hladkoplodý (Biscutella laevigata subsp. 

varia), trýzel škardolistý (Erysimum crepidifolium), locika vytrvalá (Lactuca perennis), svízel sivý 

(Galium glaucum) aj. Na prudkých svazích roste řada charakteristických druhů. Z dřevin můžeme 

jmenovat skalník celokrajný (Cotoneaster integerrimus), hrušeň polničku (Pyrus pyraster), jeřáb 

dunajský (Sorbus danubialis), růži galskou (Rosa gallica) nebo třešeň křovitou (Prunus fruticosa), z 

trav je hojný bojínek tuhý (Phleum phleoides), strdivka sedmihradská (Melica transsilvanica), ostřice 

časná (Carex praecox) a především kavyly. Hojně zde roste kavyl Ivanův (Stipa pennata), vzácněji 

kavyl sličný (S. pulcherrima) nebo kavyl vláskovitý (S. capillata). 

(http://lokality.geology.cz, http://botany.cz) 

 

http://lokality.geology.cz/
http://botany.cz/
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STŘÍBRNÝ ROH 

 

Obrázek 8-14 Stříbrný roh (Foto: M. Panenka, mapy.cz) 

 

Hřeben vybíhající z masivu Bukové hory ssz. směrem do labského údolí je tvořen úlomkovitými 

vulkanickými horninami, ležícími na křídových pískovcích. Tyto horniny jsou proniknuty několika 

dalšími sopečnými tělesy (výplně pravděpodobných přívodních drah a žíly). Hřeben je osídlen starým 

bukovým porostem s bohatým bylinným patrem V okolí kopce se těžily rudy s obsahem stříbra. Na 

protější straně Labe v Roztokách, ve svazích kopce Vysoká hora se pravděpodobně dobývala ruda již 

od 12. století, v 16. století. se vozila na pravý břeh do Zadní Lhoty pod Stříbrným rohem, kde se 

zpracovávala. Pokusy o těžbu se prováděly prakticky až do dvacátého století. 

(http://lokality.geology.cz, http://www.ceskestredohori.cz) 

 

VRABINEC 

 

Obrázek 8-15 Vrabinec (Foto: Buzkova, CC BY-SA 4.0) 

 

http://lokality.geology.cz/
http://www.ceskestredohori.cz/
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Teplomilná rostlinná a živočišná společenstva skal, sutí a suťových lesů (jedna z nejsevernějších 

enkláv teplomilné květeny v labském údolí), pokrývající vypreparovaný čedičový sopouch a jeho 

bezprostřední okolí, zřetelně se odlišující morfologicky i z hlediska složení vegetačního krytu od 

ostatního území této části Českého středohoří. Ochrana biologických procesů a funkcí biocentra 

regionálního významu. 

Lokalita Vrabinec je několikanásobnou intruzí, která je značnou erozí odkryta ve své subvulkanické 

pozici. Z pískovců merboltického souvrství a reliktu bazálních autoklastik spodního subkomplexu 

vystupuje možná přívodní dráha vyplněná nefelinickým bazanitem a posléze sodalitickým tefritem, 

která je navíc intrudována žilou odštěpené bazaltické horniny (camptonit). Toto vypreparované těleso 

je výraznou krajinnou dominantou labského údolí na pravém břehu řeky. Místo bylo ve středověku 

využito pro stavbu strážního hradu, jehož pozůstatky jsou stále patrné. 

(http://lokality.geology.cz, http://www.ochranaprirody.cz) 

 

http://lokality.geology.cz/
http://www.ochranaprirody.cz/
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9.  STŘETY ZÁJMU 

 

VYHODNOCENÍ KVANTITATIVNÍHO STAVU ÚTVARŮ PODZEMNÍCH VOD  

Využitelné množství v minulosti a ani v současnosti nebylo prokázáno odběry podzemní vody, tj. 

HGR 4620 nebyl nikdy přetížen 

Odběry podzemní vody na území tvořeném HGR 4620 dosáhly v období 2008-2012 průměrné 

hodnoty 74 l/s (včetně 3,3 l/s termální vody z kolektoru A - tedy nepřísluší do HGR 4620 a 33 l/s 

z kvartérního kolektoru Labe). Kolektor C (BC) není vůbec využíván.  

Toto množství tvořilo jen 6-11% (bez kvartéru a s kvartérem) využitelných zdrojů kolektoru D. Při 

hodnocení bilance podzemní vody proto nelze očekávat střety zájmů ve využívání podzemních vod. 

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 údajů Českého báňského úřadu se V HGR 4620 nachází chráněná ložisková území (tab. 9-1, 

obr. 9-1), z nich jsou některá těžena (tab. 9-2). Vesměs se jedná o kamenolomy apod. Střety zájmů 

s vodohospodářskými poměry zatím nehrozí. 

 

 

Obrázek 9-1 Dobývací prostory a chráněná ložisková území v HGR 4620 a okolí (surovinový informační systém 

ČGS) 
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Tabulka 9-1 Dobývací prostory v HGR 4620 a okolí  
(surovinový informační systém ČGS a Český báňský úřad) 

název surovina organizace využití 
Plocha dobývacího 

prostoru v km2 
okres 

Dubičná tefrit EUROVIA Kamenolomy, a.s. těžené 0,2137870 Litoměřice 

Kamýk čedič EUROVIA Kamenolomy, a.s. těžené 0,1666675 Litoměřice 

Libochovany čedič EUROVIA Kamenolomy, a.s. těžené 0,3537375 Litoměřice 

Libochovany I čedič EUROVIA Kamenolomy, a.s. se zastavenou těžbou 0,0504870 Litoměřice 

Libochovany III čedič EUROVIA Kamenolomy, a.s. se zastavenou těžbou 0,0248550 Litoměřice 

Přední Lhota čedič Kalivoda DC s r.o. těžené 0,0608210 Děčín 

Přední Lhota I čedič Kalivoda DC s r.o. těžené 0,1055473 Děčín 

 

Tabulka 9-2 Chráněná ložisková území 

(surovinový informační systém ČGS) 

ID Název Surovina 

23620000 Tašov Náhrady živců 

23710000 Řetouň Stavební kámen 

23720000 Lhota pod Pannou Stavební kámen 

 

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). 

Chemický stav podzemní vody rajonu 4620 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 chloroformu. 

V rajonu 4620 se vyskytují staré ekologické zátěže s nevyhovujícím stavem, vlivem chlorovaných 

uhlovodíků a olova.  

Trendy v rajonu 4620 nejsou hodnoceny 

Kompletní vyhodnocení je uvedeno v následující tabulce 9-3. 

 

Tabulka 9-3 Chemický stav pracovní jednotky (upraveno) 

ID PRJ ID pracovní jednotky 462000557 

ID útvaru ID útvaru podzemních vod 46200 

Plocha PRJ (km2) Plocha pracovní jednotky podzemních vod v km2 289,6 

Stav PZV 

Chemický stav pracovní jednotky pro recipient podzemní voda (C dobrý, 

N nevyhovující, U nehodnoceno - nejsou data) 

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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10. PŘÍRODNÍ ZDROJE A VYUŽITELNÉ MNOŽSTVÍ 

PODZEMNÍCH VOD 

 

VÝPOČET PŘÍRODNÍCH ZDROJŮ 

Stanovení přírodních zdrojů bylo provedeno standardním postupem deklarovaným v projektu úkolu 

„Rebilance zásob podzemních vod“. Na základě revize všech dostupných dat byl revidován model 

geologické stavby rajonu a definovány propustné vrstvy – kolektory podzemních vod. Podle úrovně 

hladiny podzemní vody byly definovány proudové systémy podzemních vod v kolektorech sestaven 

koncepční model oběhu podzemní vody. Současně proběhla modelová analýza srážko odtokových 

vztahů hydrologickým modelem BILAN. Výstupy modelu BILAN byly včleněny do hydraulického 

modelu MODFLOW jak bylo výše popsáno v kapitole 6. Výsledky obou modelů byly kriticky 

zhodnoceny a srovnány s dřívějším stanovením přírodních zdrojů a využitelných zásob v rajonu. 

 

V rajonu 4620 byl hodnocen křídový kolektor D v merboltickém souvrství, který je využíván 

k vodárenskému zásobování. Nebyl hodnocen střední (hlavní) křídový kolektor C (BC), který v rajonu 

není vůbec využíván. 

 

Tabulka 10-1. Archivní hodnoty přírodních zdrojů a zásob podzemních vod v rajonu 4620  

(Herčík a kol 1987) 

kolektor 
přírodní zdroje využitelné zásoby 

odběry 
C2 C1 C2 C1 B 

ABC 166  166   14 

D 414  166   150 

celkem 580  332   164 

 

Rajon není hodnocen ve vodohospodářské bilanci. ČHMÚ nestanovuje velikost přírodních zdrojů 

tohoto rajonu. Pro sestavení prvního cyklů plánů povodí byly pro HGR 4620 vyčísleny dlouhodobé 

hodnoty přírodních zdrojů ve výši 750 l/s v 50% zabezpečenosti a 350 l/s v 80 % zabezpečenosti.  

 

Tabulka 10-2 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 

Kj 

merboltické souvrství 

jizerské souvrství 

3.9. Dělitelnost rajonu A ano (ve vertikálním smyslu) 

3.10. Mocnost souvislého zvodnění 4 >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 0,3–1 

3.15. Kód kategorie chemického typu podzemních vod 3, 1 Ca-Mg-HCO3-SO4, Ca-HCO3 

Plocha rajonu 289,6 km2 

Povodí Labe 
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10.1. VÝSLEDKY OCENĚNÍ PŘÍRODNÍCH ZDROJŮ PODZEMNÍCH VOD,  

 

Modelem BILAN byl v rajonu 4620 stanoven základní odtok pro období 1981-2010 v průměrné roční 

výši: 

Tabulka 10-3 Základní odtok pro období 1981-2010 

zabezpečenost mm/rok l/s.km2 l/s 

50% 107,90 3,42 992 

80% 76,7 2,43 705 

 

 

Zásoby podzemních vod 

Přírodní zdroje 

 

Tabulka 10-4 Hodnota přírodních zdrojů pro kolektor D v období 1981-2010 

zabezpečenost množství (l/s) 

50 % 991 

80 % 704 

 

Podklady a použité metody výpočtu:  

Hydrologický model BILAN a archivní data jsou pro kolektor D. Přírodní zdroje pro kolektor C 

nebyly stanoveny. Termální vody kolektorů AB a B jsou hodnoceny v podložním v HGR 4730. 

Podrobnější členění je uvedeno v komentáři.  

 

10.2. DISPONIBILNÍ MNOŽSTVÍ PODZEMNÍCH VOD 

 

Využitelné množství 

Hodnota využitelného množství kolektoru D je 618 l/s. Tato hodnota vychází z 90 % zabezpečenosti 

přírodních zdrojů. Využití tohoto objemu však naráží na technicko – ekonomické podmínky jímání, 

neb stávající jímací objekty dosahují většinou jen zlomku l/s a jen výjimečně první jednotky l/s. 

Současný odběr (VHB 2014) ve výši 34 l/s (0,1 l/s.km
2
) je dostatečně pokryt využitelným množstvím. 

 

Střety zájmů v důsledku odběrů podzemních vod 

Maximální povolené odběry podzemních vod v kolektoru D nepřekračují jeho využitelné zdroje.  

Celý rajon spadá do chráněné krajinné oblasti České středohoří. V rajonu nejsou známy střety užívání 

podzemních vod s chráněnými ekosystémy. 
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KOMENTÁŘ 

Přírodní zdroje 

Hydrogeologický rajon zahrnuje křídu zakleslé středohorské kry na pravém břehu Labe. Východní a 

severní hranicí je hydrogeologická rozvodnice mezi Labem a Ploučnicí. Jižní vymezení je vedeno po 

středohorském zlomu. Sedimenty křídy jsou zformovány do riftové struktury s mocným vulkanickým 

komplexem. Celkově se tak jedná o velmi hlubokou artéskou pánev. Hlavním kolektorem je nejmladší 

křídové souvrství – merboltické, které tvoří spolu s vulkanickým komplexem kolektor D, který je 

uložený převážně nad drenážní bází a odvodňuje se v údolních svazích. Psamitický kolektor C na linii 

Děčín – Úštěk vykliňuje a obdobně ztrácí propustnost i kolektor B, který se ve směru k Labi propojuje 

s kolektorem A, jež patří do HGR 4730. Převážná část podzemní vody kolektoru C resp. BC je před 

vstupem do HGR 4620 drénovaná do Ploučnice a Kamenice. Pouze malá část prosakuje dále k Labi do 

HGR 4620, Při pomalém oběhu se podzemní voda ohřívá a mineralizuje a spadá do termálních vod 

„benešovsko – ústeckého zvodněného systému“ v pojetí Datla (2008). Hluboko uloženými kolektory 

A a B pozvolna proudí mineralizovaná podzemní voda o teplotě 20–30 °C. Vertikální členění 

křídových souvrství ukazuje obrázek 10-1.  

 

 

Obrázek 10-1 Kolektory v HGR 4620 
Vysvětlivky: 1 - indexy kolektorů (A – perucko-korycanské souvrství, A + B – perucko-korycanské a bělohorské 
souvrství, B – bělohorské souvrství, D – merboltické souvrství), 2 – jílovité, zčásti vápnité jemnozrnné pískovce 
(spodní část bělohorského souvrství), 3 – slínovce, vápnite jílovce (bazální část bělohorského souvrství mezi 

kolektory A a B, jizerské, teplické a březenské souvrství), 4 – tercierní, převážně povrchové vulkanity, 5 – 
permokarbon, 6 – metamorfity saxothuringika  

 

Ve vodohospodářské bilanci je rajon hodnocen v ročním i víceletém cyklu: V období 2001-2010 

zůstává základní odtok v 50% zabezpečenosti shodný 107,9 mm, odtok v 80% zabezpečenosti je mírně 

vyšší 90,7 mm. Rozložení odtoku v měsících vyjadřuje graf na obrázku 10-2 sestavený podle výsledků 

modelování tabulky 10-5. 
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Tabulka 10-5 Modelové výsledky dotace a podzemního odtoku (l/s) v kolektoru D 

Měsíc XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. Ø  

Bilan_ZaklOdtok-90% 455 396 490 627 744 832 819 761 663 596 554 482 618 

Bilan_ZaklOdtok-80% 542 482 536 743 837 952 923 858 747 673 625 544 705 

Bilan_ZaklOdtok-50% 780 739 775 1028 1150 1312 1267 1197 1042 937 886 787 992 
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Obrázek 10-2 Měsíční hodnoty překročení podzemního odtoku (model Bilan) 

 

Využitelné množství 

Využitelné množství v minulosti a ani v současnosti nebylo prokázáno odběry podzemní vody, tj. 

HGR 4620 nebyl nikdy přetížen.  

Odběry podzemní vody na území tvořeném HGR 4620 dosáhly v období 2008-2012 průměrné 

hodnoty 74 l/s (včetně 3,3 l/s termální vody z kolektoru A - tedy nepřísluší do HGR 4620 a 33 l/s 

z kvartérního kolektoru Labe). Kolektor C (BC) není vůbec využíván.  

Toto množství tvořilo jen 6-11% (bez kvartéru a s kvartérem) využitelných zdrojů kolektoru D. Při 

hodnocení bilance podzemní vody proto nelze očekávat střety zájmů ve využívání podzemních vod. 

 

Návrhy 

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. 

ústecké a děčínské termy. 
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 Převážná část podzemní vody kolektoru C resp. BC je před vstupem do HGR 4620 drénovaná 

do Ploučnice a Kamenice. Pouze malá část prosakuje dále k Labi do HGR 4620, kde se 

podzemní voda v hluboko uloženém kolektoru B propojuje s vodou kolektoru A (HGR 4730, 

resp. navrženého HGR 4740). Při pomalém oběhu se podzemní voda ohřívá a mineralizuje a 

spadá do termálních vod „benešovsko – ústeckého zvodněného systému“. 

Proto navrhujeme, aby hluboko uložený kolektor B termálních vod byl vřazen do HGR 4730 

(resp. 4740) i když je stratigraficky mladší než perucko-korycanské souvrství kolektoru A. 

 Hlavním kolektorem HGR 4620 je nejmladší křídové merboltické souvrství s vulkanickými 

horninami – kolektor D (tedy nikoli kolektor C v předchozím pojetí HGR 4620). Kolektor je 

uložen nad drenážní bází Labe, nevytváří souvislou nádrž podzemní vody a odvodňuje se 

prameny v údolních svazích. 

 Úštěcká tektonická zóna tvořící jižní hranici HGR 4620 vymezuje na jihu hlubokou křídovou 

pánev a tvoří hranici mezi mineralizovanými termálními vodami v hluboké části a prostými 

podzemními vodami na jih od úštecké zóny. 

Navrhujeme, aby hranice rajonů HGR 4730 a 4720 byla od Úštěka k Labi ztotožněna s jižní 

hranicí HGR 4620. 

 Hranice HGR 4620 zůstávají beze změny pro hlavní kolektor D, ale mění se ve vertikálním 

směru ve prospěch podložního kolektoru A (resp. AB, A+B) v rámci nově navrženého HGR 

4740, resp. stávajícího HGR 4730. 

 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 

(viz Obrázek 10-3). 
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Obrázek 10-3 Návrh změn hranic HGR 4730 a 4720, návrh nového HGR 4740 
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11. ZÁVĚR 

Cílem projektu bylo kombinací pestrého souboru nejmodernějších technologických a metodických 

postupů přehodnotit přírodní zdroje a využitelné zásoby podzemních vod v jednotlivých posuzovaných 

hydrogeologických rajonech.   

 

 Přírodní zdroje kolektoru D vychází z hydrologického modelu BILAN, s 50% 

zabezpečeností dosahují 991 l/s. 

 Hodnota využitelného množství kolektoru D je 618 l/s, odpovídá úrovni 90 % 

zabezpečenosti  přírodních zdrojů a zachování minimálního zůstatkového průtoku. 

 Celkové odběry podzemních vod (z kolektorů D, A, kvartéru a připovrchové zóny ostatních 

hornin) ve výši 74 l/s (2008-2012), resp. 34 l/s (2014) v rajonu nepřekračují jeho využitelné 

zdroje. Využitelné množství v minulosti a ani v současnosti nebylo prokázáno odběry 

podzemní vody, tj. HGR 4620 nebyl nikdy přetížen. 

 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. 

 V HGR 4620 ve srážkově průměrném roce dochází k hlavním doplňování zásob podzemní 

vody v lednu a končí v dubnu. Maximální doplnění zásob podzemní vody nastává v březnu.  

 K minimálnímu doplňování dochází v červnu, červenci a říjnu (absolutní minimum 

červen). 

 Navrhuje se vytvoření nového samostatného hlubinného rajonu, který lze pracovně 

nazvat HGR 4740. Současné hranice HGR 4620 se nemění, ale mění se ve vertikálním směru 

ve prospěch podložního kolektoru A (resp. AB, A+B). Ten by zahrnoval kolektor B z HGR 

4620 (s termálními vodami) a západní části současného HGR 4730.  
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