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ZAVEDENÉ ZKRATKY A POJMY 

AOPK Agentura ochrany přírody a krajiny ČR 

B separovaný základní odtok (mm/měsíc) 

BF modelovaný základní odtok (mm/měsíc) 

BFI baseflow index – poměr základního odtoku k celkovému 

CO celkový odtok  

ČGS Česká geologická služba  

ČHMÚ Český hydrometeorologický ústav  

ČKP česká křídová pánev  

ČOV     čistírna odpadních vod 

ČR Česká republika  

ČÚZK Český úřad zeměměřický a katastrální  

GDO, Klíč GDO  jedinečné identifikační číslo objektu v archivu ČGS 

Geofond   archiv ČGS 

GIS geografický informační systém  

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

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

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

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

poskytování informací veřejnosti. Provádí se podle povodí povrchových vod a 

hydrogeologických rajonů podzemních vod (§ 21 vodního zákona).  

hpv hladina podzemních vod 

ID identifikační číslo  

IG inženýrskogeologický  

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

podzemních vod  

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

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

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

hospodářství - Terminologie hydrologie a hydrogeologie).  

MZe     Ministerstvo zemědělství České republiky 

MŽP Ministerstvo životního prostředí České republiky  

P měsíční srážkový úhrn (mm/měsíc) 

PO podzemní odtok 

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

Povodí Vltavy, s.p.;  

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

podzemních vod“  
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PPZ připovrchová zóna 

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

za přírodních poměrů dlouhodobě doplňované infiltrací do hydrogeologického kolektoru nebo 

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

R měsíční odtoková výška pozorovaná (mm/měsíc) 

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

RM měsíční odtoková výška modelovaná (mm/měsíc) 

RCM regionální klimatické modely 

SEKM Systém evidence kontaminovaných míst 

T teplota 

TDS celková mineralizace (total dissolved solids) 

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

kolektorech (§2 odst. 7 vodního zákona).  

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

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

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

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

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

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

prostředí charakterizované společnou formou jejich výskytu nebo společnými vlastnostmi vod a 

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

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

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

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

využívat z hydrogeologického kolektoru nebo zvodněného systému, aniž nastane negativní 

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

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

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

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

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

pozdějších předpisů).  

ZO    základní odtok  

ŽP    životní prostředí 
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ÚVOD 

Cílem projektu  Rebilance zásob podzemních vod financovaného Státním fondem životního prostředí 

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 4630  

(heis.vuv.cz) 

ID hydrogeologického rajonu: 4630 

Název hydrogeologického rajonu: Děčínský Sněžník 

ID útvaru: 46300 

Název útvaru: Děčínský Sněžník 

Plocha, km
2
: 97,7019 

Pozice: rajon základní vrstvy 

Geologická jednotka: Sedimenty svrchní křídy 

Povodí: Labe 

Dílčí povodí: Ohře, dolní Labe a ostatní přítoky Labe 

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

kolektor BC – bělohorské až jizerské souvrství, spodní až 

střední turon 

Kraje: Ústecký 

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

 

HGR 4630 zahrnuje území Děčínského Sněžníku na západ od Labe a na sever od Děčína a Jílového. 

HGR 4630 je vymezen jako rajon základní vrstvy ve smyslu rajonizace (Olmer a kol. 2006, dle 

vyhlášky č. 5/2011 Sb.) - obr. 2-1. Celková plocha HGR 4630 činí 98 km
2
. Rajon byl koncipován jako 

dvou kolektorový systém. Bazální kolektor je kolektor A – perucko-korycanské souvrství v písčitém 

vývoji stáří cenoman; kolektor BC tvoří svrchní část bělohorského a jizerské souvrství stáří spodní a 

střední turon v pískovcovém vývoji. Hranice rajonu na severu definuje státní hranice s Německou 

spolkovou republikou. Na východě je rajon omezen linii odvodnění turonského kolektoru v labském 

údolí a na jihu pásmem krušnohorského zlomu. Na západě tvoří hranici rajonu okraj výskytu kolektoru 

A, který je převážně tektonický. V rámci rajonu vystupují i nevelké plochy podložního krystalinika 

v údolí Labe a u Tisé. Podle tektonické pozice můžeme rajon rozdělit na vlastní Děčínský Sněžník, 

který zabírá většinu plochy a na pásmo krušnohorského zlomu na jihu, kde je pozice všech 

geologických struktur nižší. 

 

 

Obrázek 2-1 Situace hydrogeologického rajonu 4630 
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3. VSTUPNÍ INFORMACE 

3.1. GEOLOGICKÁ PROZKOUMANOST 

Jeden z prvních, podrobných geologických výzkumů rajonu 4630 provedl Michel (1914), který svoji 

práci o krušnohorském zlomovém pásmu doplnil mapou v měřítku 1 : 25 000, která zobrazila celý 

rajon vyjma z. okolí Děčína. Další mapu v měřítku 1 : 25 000, která mj. znázornila i Michelem 

nezmapovanou část rajonu byl list Rongstock-Bodenbach zpracovaný Hibschem (1900) v rámci ve své 

době mimořádně kvalitního souboru map Českého Středohoří a okolí. Na tomto souboru map pracoval 

od konce 19. století do konce dvacátých let 20. století. Významnou prací, která je nedostatečně 

doceněna a přitom přináší řadu dat významných pro korelaci křídové pánve je rozsáhlé dílo Čeňka 

Zahálky (1916), které velmi podrobně zpracovává křídu v oblasti od Krušných hor po Ještěd, 

s popisem množství profilů a s výčty fauny. První moderní přehledné zobrazení rajonu přináší 

generální mapa ČSSR ze začátku 60. let minulého století vydaná v Ústředním ústavu geologickém a to 

list  M-33-IX Děčín-Görlitz. K mapě byly vydány rozsáhlé vysvětlivky, shromažďující podrobně 

veškeré dosavadní geologické poznatky (Kopecký a kol. 1963). Podrobné mapy měřítka 1 : 25 000 

v Gauss-Krügerově síti začal vytvářet Ústřední ústav geologický od 60. let minulého století. Tyto 

rukopisné mapy doprovázené vysvětlivkami zobrazily do začátku 70. let celý rajon na listech M-33-

41-C-a Libouchec a M-33-41-C-b Děčín (Valečka a kol. 1969, 1970) a na listu M-33-41-C-a 

Königstein a M-33-41-A-d Hřensko (Klein a kol. 1968). Celé území bylo pokryto tištěnou 

geologickou mapou 02-23 Děčín v měřítku 1 : 50 000, která byla součástí Souboru geologických a 

účelových map ČR vydávaných Ústředním ústavem geologickým resp. Českou geologickou službou 

(Valečka a kol. 1992). V závěru 80. let minulého století zahájil Český geologický ústav tvorbu 

geologických map 1 : 25 000 v Křovákově síti. Rajon byl z velké části pokryt mapou 02-233 Jílové, 

která spolu s vysvětlivkami vyšla tiskem (Valečka a kol. 1990). Severovýchodní část rajonu pokryla 

mapa listů 02-231 Kristin Hrádek a 02-232 Arnoltice (Valečka a kol. 1986). K těmto listům byla 

vytištěna jen mapa bez textových vysvětlivek, které zůstaly v archívu ČGS. Z významných 

průzkumných akcí je třeba jmenovat sítˇ jádrovaných vrtů řady DN, které provedl v 60. letech 

minulého století GPUP s.p. Hustá sítˇ průzkumných vrtů byla provedena v okolí fluoritového ložiska 

Jílové, vázaného na děčínské zlomové pásmo v jižní  části rajonu. Část vrtů byla svislých, část vrtů, 

vrtaných přímo v ložisku byla šikmá. Několik svislých vrtů dokumentoval J. Valečka z  ČGS. Důležitá 

byla i akce Stavební Geologie n. p., která provedla v křídové tabuli na Z i V od Děčínského Sněžníku 

pět hydrogeologických strukturních vrtů řady DS-Jc; tyto vrty primárně dokumentoval J. Valečka 

z ČGS. Přehledné zhodnocení české křídové pánve i jejího podloží shrnula monografie Malkovského a 

kol. (1974). Z podrobnějších výzkumů zmiňujeme disertační práci Valečky (1974) zabývající se 

podrobně litofaciálním vývojem sz. části české křídové pánve včetně celého rajonu 4630. Celý rajon 

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

až 1989 minulého století Stavební geologií Praha s.p. a Ústředním ústavem geologickým na úkole  

Hydrogeologická syntéza české křídové pánve. Výsledky úkolu mimo rozsáhlé závěrečné zprávy 

shrnula monografie Herčíka et al. (1999). Z významnějších sedimentologických prací je třeba zmínit 

analýzu podmínek vzniku rozsáhlých a mocných těles křemenných (kvádrových) pískovců 

(nejvýznamnějších kolektorů) v sz. části České křídové pánve, kterou publikovali Skoček a Valečka 

(1983).  
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                  Obrázek 3-1 Situace vrtů použitých pro hydrogeologický rajon 4630 Děčínský Sněžník 
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Nové práce jsou orientovány na speciální problematiku, hlavně na aplikaci sekvenční stratigrafie s 

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

zasazení české křídové pánve do tektonického vývoje širší oblasti střední Evropy (např. Uličný 2001 a 

Uličný a kol. 2009). Práce Uličného mj. předkládají i interpretaci mocných pískovcových těles jako 

tzv. Gilbertovských delt. 

 

3.1.1. PRÁCE PROVÁDĚNÉ V RÁMCI PROJEKTU 

Geologické práce vyplývající z projektu Rebilance zásob podzemních vod navazují na 

Hydrogeologickou syntézu české křídové pánve z 80. let minulého století. Za využití veškerých vrtů a 

geologických dat získaných starším i novým terénním výzkumem byly konstruovány izoliniové mapy 

stropu a bází kolektorů. Z nich mapa stropu kolektoru A byla klíčová pro řešení strukturní stavby. 

Z mapy na obr. 3-1 je patrna poměrně hustá síť vrtů, rozmístěných rovnoměrně v celém rajonu vyjma 

jeho j. okrajové části s komplikovanou tektonikou (děčínským zlomovým pásmem). Stavba j. okrajové 

části rajonu proto byla řešena hlavně podle výsledků mapovacích prací. Z dalších geologických 

podkladů mají význam hlavně geologické řezy. Ty jsou v zásadě dvojího typu: klasický řez, 

zobrazující standartní, litostratigrafické jednotky, se základním litologickým rozlišením, umožňujícím 

představu o rozmístění kolektorských těles (obr. 4-14). Řez je konstruován příčně k průběhu hlavních 

strukturních prvků a pokud možno minimálně lomený. Jako externí zakázka byly kolektivem Uličného 

z Geofyzikálního ústavu AV ČR zkonstruovány řezy opřené o vrty se souborem karotážních metod. 

Řezy podle karotážních křivek vymezují geneticko-stratigrafické jednotky (viz. obr 4-3). Součástí 

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

tektoniku, ale i sedimentologickou problematiku. V rámci projektu byly v rajonu uskutečněny dva vrty 

(tab. 3-1). Jádrovaný vrt 4630_B Prostřední Žleb, se souborem karotážních metod měl přinést 

podrobné litologické údaje o vývoji intervalu korycanské vrstvy až bazální část jizerského souvrství 

(cenoman až střední turon) a jejich odraz v karotážních křivkách, s cílem upřesnit korelaci křídového 

sledu dle karotáže. Podobný cíl měl i bezjádrový vrt 4630_A Děčínský Sněžník. Ten byl situován 

nedaleko (ca 200 m na SSV ) od staršího jádrového mapovacího vrtu DC-2 z r. 1968, bez karotáže, 

hlubokého 150 m, který byl detailně litologicky zpracován. Nový vrt 4630_A byl proto vrtán 

bezjádrově, avšak byl v něm proveden soubor karotážních metod, které umožnily provádět v širším 

okolí korelaci zdejšího, velmi variabilního (přechodného) vývoje jizerského souvrství, s několika 

kolektory a izolátory, jakož i rozhraní jizerského a bělohorského souvrství (střední až svrchní turon).    

V rámci projektu bylo provedeno i mikroskopické zpracování hlavních litotypů, včetně nově zjištěné 

klastické žíly.  

 

Tabulka 3-1. Přehled  geologických vrtů vyhloubených v rámci projektu 

Rebilance zásob podzemních vod v rajonu 4630. 

ID vrtu Název vrtu hloubka vrtu (m) autor zprávy 

4630_B Prostřední Žleb  150 Valečka et al. (2015) 

4630_A Děčínský Sněžník  166 Nadaskay et al. (2015) 
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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 děčínskosněžnického zvodněného systému. 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 středohoří – jež zpracoval V. Nakládal) publikovaná později jako 

Hydrogeologie české křídové pánve (Herčík a kol. 1999). V těchto studiích jsou popsány 

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

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

znečištění podzemních vod. Zájmové území patří k relativně dobře prozkoumaným částem naší 

republiky. Území listu 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). 

Hydrogeologickou mapu 1:50 000 list 02-23 sestavil a Kačura (1990). Hydrogeologickou kapitolu 

Vysvětlivek k souboru geologických a účelových map 1:50 000 pro list 02-23 zpracoval Burda (1998) 

a ke geologické mapě 1:25 000 list 02-233 Mentlík (1990).  

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

starší literatury uvádí Hazdrová (1971). Geotermicky bylo území listu jako součást středohorského 

termálního systému zhodnoceno Hazdrovou (In: Pačes et al. 1982). Stručný popis Děčínských term je 

uveden v publikaci Minerální vody Severočeského kraje (Kačura 1980). Využitím termálních vod 

na Děčínsku se zabývali Kulík (1976), Šula (1980), Nakládal (1983), Datel (2008) a další. Podrobné 

shrnutí hydrogeologie, historie, současnosti a perspektiv Děčínských term zpracoval Glőckner (1995). 

Do zájmového území zasahuje několik rozsáhlých prací regionálního hydrogeologického průzkumu 

české křídové pánve: svrchní křída severně středohorského zlomu je hodnocena v pracích Kolaji a 

Kaase (1976), Kaase (1978), Skořepy a Kaase (1980). Průzkum zdrojů pitné vody pro Děčín provedli 

Šula - Hakenová (1974). Regionálně hydrogeologický průzkum Děčínského Sněžníku provedl Šula 

(1973). Obsáhlou hydrogeologickou kapitolu Surovinové studie okresu Děčín sestavil Glőckner 

(1992). V zájmovém území existuje několik prací zabývajících se návrhy nebo revizemi ochranných 

pásem vodních zdrojů zhotovených různými autory bývalého podniku Vodní zdroje. Cenný srovnávací 

materiál o výskytu a vydatnostech pramenů s příslušnou charakteristikou poskytuje v měřítku 1:10 000 

mapování svahových nestabilit (Burda in Moravcová a kol. 2000).  

 

VRTNÁ HYDROGEOLOGICKÁ PROZKOUMANOST 

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

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

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

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

řady pozorování hladin a chemismu podzemních vod ČHMÚ. Využití GDbase5 umožnilo zpracování 

úkolu Rebilance v prostředí GIS, což byl významný krok k modernímu zpracování velikého množství 

dat, které se v takovém rozsahu v ČR zatím nerealizovalo. 
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Tabulka 3-2 Vrtná prozkoumanost z Geodatabáze 

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

zkouškou 

Počet vrtů s chemickými 

analýzami vody 

4630 85 38 32 23 

 

Tabulka 3-3 Vrty s režimním pozorováním 

Označení 

ČHMÚ 
X Y Název vrtu 

Sledován 

od roku 

Sledovaný 

 parametr 

Sledovaný 

 kolektor 
Provozovatel 

VP8455 3442360 5631455 Děčín(Maxičky), DS 2NC 1992 H,J CENOMAN ČHMU 

VP8456 3442350 5631470 Děčín(Maxičky), DS 2NT 1992 H,J TURON ČHMU 

VP8505 3437850 5632490 Děčín (Nová Ves), DSNST1 1994 H,J TURON ČHMU 

VP8504 3437830 5632500 Děčín (Nová Ves), DSNSC1 1994 H CENOMAN ČHMU 

*Poznámka H hladiny, J jakost 

 

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

Klíč GDO Název Lokalita Y1 X1 
Z  

(m n.m.) 

hloubka vrtu  

(m) 
kolektor 

64044 DN-1 Horní Oldřichov -963840 -751060 180 190 A,AB 

630431 DS-5-JC Bynov -961470 -755625 560 156 A,AB 

64365 TS-1 Tisá -961271 -759720 535 55 A,AB 

64270 DS-NC-2 Maxičky -960982 -748661 419 210 A,AB 

627261 DS-7-Jc Prostřední Žleb -960961 -745914 211 37 A,AB 

64363 OS-1 Sněžník -960926 -757772 475 40 A,AB 

64364 OS-2 Sněžník -960861 -758158 465 32 A,AB 

64362 V-IV Sněžník -960485 -757898 477 40 A,AB 

65509 DS-NC-1 Bynov -959170 -753120 459 210 A,AB 

61589 VS Podmokly -964200 -749820 155 25 B,C 

65112 HV-1 Bynov -964150 -754055 350 20 B,C 

61672 DN2 Bynov -963996 -751257 179 171 B,C 

693242 DS-1 Podmokly -963968 -748524 236 111 B,C 

579560 DN-3B Horní Oldřichov -963905 -750335 167 90 B,C 

573051 DN-3A Horní Oldřichov -963886 -750297 164 165 B,C 

64911 S-1 Bynov -963830 -751390 220 40 B,C 

63276 S-2 Bynov -963810 -751265 220 40 B,C 

65284 DS-5-NST Bynov -961505 -755592 561 85 B,C 

61911 DS-NST2 Maxičky -960960 -748666 419 102 B,C 

61912 DS-NT-2 Maxičky -960938 -748671 419 20 B,C 

630377 DS-3-NT Bynov -960631 -751251 480 28 B,C 

627259 DS-3-Jc-st Bynov -960555 -751363 480 202 B,C 

65511 DS-NST-1 Bynov -959188 -753113 460 98 B,C 

65510 DS-NT1 Bynov -959173 -753119 459 20 B,C 

65381 HV-4 Maxičky -958155 -749992 367 56 B,C 

65382 HV-5 Maxičky -957851 -750295 348 31 B,C 
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Obrázek 3-2 Hydrogeologická vrtná prozkoumanost v rajonu 4630 dle Geodatabáze 

 
NOVÉ HYDROGEOLOGICKÉ VRTY PROVÁDĚNÉ V RÁMCI PROJEKTU REBILANCE 

ZÁSOB PODZEMNÍCH VOD 

Vzhledem k poměrně dobré hydrogeologické prozkoumanosti oblasti a struktury bloku Děčínského 

Sněžníku v tomto rajonu nebyly navrženy žádné nové hydrogeologické vrty, pouze dva vrty 

geologické (viz výše).    
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4. CHARAKTERISTIKA RAJONU 

4.1. GEOLOGICKÁ STAVBA A CHARKTERISTIKA JEDNOTEK 

4.1.1. STRATIGRAFIE A LITOLOGIE 

PODLOŽÍ ČESKÉ KŘÍDOVÉ PÁNVE (KRYSTALINIKUM) 

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

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

tj. metamorfovanými komplexy svrchnoproterozoického až staropalozoického stáří, do nichž na malé 

ploše zasahuje granitoidní těleso lužického masívu kadomského až variského stáří. Povrch krystalinika 

v rajonu plynule klesá od Z k V, z vysokých hodnot kolem 500 až téměř 600 m na hodnoty blížící se 

nule a v j. části rajonu, v zakleslých krách děčínské zlomové zóny na hodnoty kolem -100m. V podloží 

křídových sedimentů (bazálního kolektoru A) se v z. části rajonu nachází středně zrnité muskovit-

biotitické ruly krušnohorského krystalinika, které západněji vychází na povrch. Na ně nasedá tzv. 

středosaským nasunutím, orientovaném ve směru SZ-JV, s úklonem k SV. sekvence hornin, která je na 

německé straně označována jako labské břidličné pohoří spodnopaleozoického stáří. Linie 

středosaského nasunutí probíhá přes obec Sněžník ve směru SZ- JV. Z české strany byly z vrtů ve v. 

části rajonu získány fylity, zčásti grafitické a metabazity které se v podloží křídy nacházejí i v erozním 

okně podél toku Labe, na S od Děčína. Tzv. labská linie, u níž se předpokládá její pokračování na naše 

území, nemůže být v morfologii reliéfu fundamentu potvrzena, z důvodu nízké vrtné prozkoumanosti; 

na našem území proto není ověřen ani její charakter. V údolí Labe byly fylity a metabazity zjištěny i 

v podloží fluviálních sedimentů v blízkosti kontaktu se svrchnoproterozoickými rohovci a granodiority 

lužického masívu (Mlčoch ed. 2001, Mlčoch, Konopásek 2010). Lužický masív je odkryt ve v., 

okrajové části rajonu, kde vychází na povrch i na levém břehu Labe a to v s. části jeho údolí, mezi 

Čertovou Vodou a Dolním Žlebem. Povrch krystalinika v rajonu v generelu klesá směrem od Z k V  

z asi  600 m n.m. na úroveň 50 - 100 m n.m v s. části labského údolí (obr. 4-2). Podél krušnohorského 

zlomu a v jeho přímém pokračování, označovaném jako děčínské zlomové pásmo, spadá na jihu až na 

úroveň – 200 m n.m. Povrch krystalinika je pod sedimenty křídy nesouvisle pokryt až několik metrů 

mocnou vrstvou bělavých kaolinických zvětralin, někdy s červeně zbarevným horizontem, patrně 

lateritického typu.  

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

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

kapitole. Z neovulkanitů je zastoupeno jen několik malých, bazaltoidních subvulkanických těles, 

z nichž největší rozměr má těleso Holého vrchu (viz geologický řez v obr. 4-14). Z kvartéru je třeba 

zmínit místy mimořádně mocné (až kolem 10 m) deluviální, kamenité až balvanité svahové sedimenty, 

pokrývající hlavně j. svahy Děčínského Sněžníku. 
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Obrázek 4-1 Geologická mapa 
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Obrázek 4-2. Izoliniová mapa povrchu podloží svrchní křídy na území rajonu 4630 

 

ČESKÁ KŘÍDOVÁ PÁNEV (SVRCHNÍ KŘÍDA) 

 

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

lužickém vývoji (Čech a Valečka 1994). Pro tento vývoj je charakteristické významné zastoupení 

psamitů s kolektorskými vlastnostmi ve všech souvrstvích. Jejich vznik umožnila blízkost tektonicky 

aktivního zdroje u sv. okraje pánve, poskytujícího mimořádná množství hrubého detritu. 

Svrchnokřídový pokryv se v rajonu nachází, podobně jako v sousedním rajonu 4660 na V od Labe, 

v tektonicky exponované pozici, tj. převážně ve vrcholové části ploché antiklinální struktury resp. 

v jejím pokračování. Nadmořské výšky křídové báze se u z. okraje rajonu pohybují v úrovni kolem 

+550 m, což jsou vedle hodnot v polické pánvi (zde až kolem +600) nejvyšší hodnoty v celé české 

křídové pánvi. Díky intenzívní erozi se v rajonu zachoval neúplný vrstevní sled české křídové pánve, 

zahrnující téměř výhradně jen perucko-korycanské až jizerské souvrství v pojetí Čecha a kol. (1980) 

cenomanského až svrchnoturonského stáří (viz obr. 4-3). Pouze v jediné, hluboko zakleslé úzké kře 

v děčínském zlomovém poli se v z. části Děčína zachovalo teplické souvrství a zcela nepatrný relikt 

rohateckých vrstev. Maximální mocnosti křídových sedimentů dosahují přibližně 400 m.  

 

PERUCKO-KORYCANSKÉ SOUVRSTVÍ (CENOMAN) 

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

zastoupeno peruckými i korycanskými vrstvami.  

Perucké vrstvy fluviálního původu mají značný rozsah a vyplňují širokou depresi – paleoúdolí, v z. 

části rajonu. Paleoúdolí pokračuje směrem k S, na německé území, směrem k JZ pokračuje do 

sousedního rajonu 4612, kde začíná.  Vrstvy nevycházejí nikde na povrch, ale byly zjištěny ve větším 

počtu vrtů, které umožnily dobře ohraničit jejich výskyt, který Uličný et al. (2009) označili jako 

paleoúdolí Tisé. Sedimentologicky je podrobně analyzoval již dříve Valečka (1975) a nověji jejich 

paleogeografické zasazení do fluviálního systému v širším okolí Děčína Valečka (2015). Litologicky 

vrstvy sestávají z variabilní sekvence slepenců, pískovců proměnlivé zrnitosti a prachovců až jílovců, 

zčásti uhelných. Sumární obsah uhlíku v prachovcích až jílovcích je až 10, 8 %. Slepence i pískovce 

jsou křemenné i slabě jílovité. Jemnozrnné typy pískovců, příp. i prachovce se vyznačují místy 

zvýšeným obsahem muskovitu (až kolem 15%). Dle procentuálního podílu v jednotlivých profilech 

převládají pískovce (45%), následují tmavé až černošedé prachovce až jílovce (42 %) a nejmenší podíl 

(13%) připadá na slepence. Mocnosti jednotlivých litotypů se v profilech pohybují od decimetrů po 

první metry, maximální mocnosti prachovcových až jílovcových poloh jsou až 10 m. Základní litotypy 
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jsou uspořádány do pozitivně gradovaných cyklů fluviálního typu, které začínají pískovci či slepenci a 

končí jílovci. Počet cyklů v profilech kolísá od jednoho do pěti. Cykly oddělují ostré až erozivní 

hranice a jejich mocnost je několika dm do 12 m. Mocnost peruckých vrstev je max. 31 m. 

 

 

 

Obrázek 4-3 Schéma stratigrafie, litologie a rozmístění kolektorů v české křídové pánvi v rajonu 4630 

Vysvětlivky: 1 – podloží české křídové pánve, 2 – pískovcová tělesa ve výplni říčních údolí, 3 – jílovce, 4 – 

mělkomořské pískovce, 5 – slínovce a vápnité jílovce, jemně písčité prachovce zčásti vápnité, 6 – kondenzační 

horizont s glaukonitem, 7 – kolektory 

 

Korycanské vrstvy jsou již rozšířeny v celém rajonu. Na povrch vycházejí při z. okraji rajonu a 

v údolí Labe. Jsou to hlavně jemně až středně zrnité pískovce, slabě jílovité a prachovité až křemenné, 

které jsou rozšířeny v celém rajonu a v jeho převažující části představují celý profil vrstvami. V těchto 

pískovcích se objevují 1,8 až 3,8 m mocné polohy silně prachovito-jílovitých pískovců s přechody do 

prachovců. Místy jsou pískovce vápnité, s obsahy kalcitu ve formě rozptýlených zrn až 22,3 %. 

Ojediněle byla zjištěna i poloha písčitého vápence, 0,75 m mocná s 58,9% CO3. Ve vápnitých 

pískovcích se vyskytují i bioklasty tvořené především foraminiferami. V sv., okrajové části rajonu se 

pod těmito pískovci vyskytují podstatně hrubozrnnější psamity a korycanské vrstvy lze rozdělit na dva 

oddíly (Valečka a kol. 1990). Spodní oddíl vyznačuje vývoj masívních, velmi hrubozrnných, 

drobnozrnně slepencovitých, slabě jílovitých až křemenných pískovců, které místy přecházejí až do 

drobnozrnných, hrubě písčitých slepenců. Tato hrubozrnná klastika byla zjištěna jednak ve výchozech 

v kaňonu Labe na S od Čertovy Vody, jednak ve vrtech v ssv. až v. okolí Maxiček. Vrt 4630_B 

Prostřední Žleb jejich úrovně nedosáhl a skončil ve svrchním oddílu. Původně byla tato hrubozrnná 

klastika  považována za perucké vrstvy (např. Zahálka 1916), vzácné nálezy marinních mlžů právě u 

Čertovy Vody však potvrdily jejich marinní původ. Mocnost spodního oddílu narůstá od  Čertovy 

Vody a  z. okolí Maxiček z prvních metrů na  35 m u  Dolního Žlebu. Svrchní oddíl pak tvoří výše 

popsané jemně až středně zrnité pískovce. Ty nasedají především na krystalinický fundament, či na 

perucké vrstvy, u sv. okraje rajonu na hrubozrnný spodní oddíl. Rozhraní mezi spodním a svrchním 

oddílem je ostré. Celková mocnost korycanských vrstev narůstá v rajonu generelně od Z k V. Nejnižší 

je kolem 10 m u Tisé, nejvyšší při sv. okraji rajonu v kaňonu Labe a to 90 až 100 m.  
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BĚLOHORSKÉ SOUVRSTVÍ (SPODNÍ – STŘEDNÍ TURON) 

Souvrství se vyznačuje stabilními mocnostmi a jednotným litologickým vývojem. Jeho mocnosti 

oscilují mezi 85 až 105 m. Souvrství má jako celek charakter do nadloží hrubnoucího, progradačního 

cyklu. Začíná na bázi ca 10 m mocnými, pevnými slínovci, které jako izolátor oddělují bazální kolktor 

A od kolektoru B nebo BC. Výše následují jemnozrnné, prachovité, zčásti vápnité pískovce a svrchní, 

co do mocnosti největší část cyklu je ve vývoji středně až hrubě zrnitých křemenných pískovců, zhusta 

se štěrčíkovou příměsí. Bazální slínovce jsou slabě prachovito-písčité. Obsahují vysoký podíl (až 

kolem 25%) drobných úlomků fauny (bioklastů). Z bioklastů jsou nejvíce zastoupeny jehlice 

mořských hub. Vyloužením jejich hmoty dochází často k silné silicifikaci slínovců, někdy spojenou 

s dekalcifikací. Zatímco ve slínovcích byly zjištěny obsahy CaCO3 kolem 30 % (max. 36,53 %), v 

dekalcifikovaných polohách to bylo pouze 3,25 %. V dekalcifikovaných polohách má hornina již 

charakter vápnitého či téměř nevápnitého spongilitu, obecně nazývaného jako opuka. Tyto bazální 

sedimenty vytvářejí izolátorský interval, oddělující kolektory A a B. Pro českou křídovou pánev je 

v rajonu netypický charakter rozhraní mezi těmito slínovci a podložními korycanskými vrstvami. Na 

bázi slínovců není vyvinut obvyklý kondenzační horizont s glaukonitem příp. i fosfáty nasedající na 

hiátovou plochu. Rozhraní mezi bazálními slínovci s jemnozrnnými pískovci korycanských vrstev 

není ostré, jak bylo zjištěno ve vrtech řady DS-Jc, ale tvoří je velmi rychlý litologický přechod 

v intervalu mocném 1-2 dm. Tento vývoj potvrdil i vrt 4630_B. V něm se na bázi souvrství nachází 

0,35 m mocná poloha, světle šedozeleného glaukonitického, jílovito-prachovitého, jemnozrnného 

pískovce (hl. 137,65–138,00 m). Pískovec je sice glaukonitický, což indikuje zpomalení sedimentace, 

ale s podložím je spjat rychlým litologickým přechodem, bez znaků sedimentační pauzy a eroze. 

 

 

Obrázek 4-4 Středně až hrubě zrnité křemenné pískovce bělohorského souvrství odkryté ve skalním městě u 

Tisé.  

Foto. J. Valečka 
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Obrázek 4-5 Typický výchoz křemenných pískovců bělohorského souvrství  
se stejnosměrným planárním, šikmým zvrstvením. Skalní výchoz 1,5 km jz. od Maxiček. Foto: J. Valečka. 

 

Bazální slínovce výše přecházejí do prachovito-jílovitých, místy i vápnitých, výrazně smouhovaných, 

bioturbovaných, jemnozrnných pískovců, s kolísavou mocností mezi 12 až 25 m. Hrubnutím zrna a 

ubýváním jílovité a vápnité složky směrem do nadloží tyto pískovce přejdou do středně až hrubě 

zrnitých, křemenných pískovců (obr. 4-4), jejichž dominantní texturou je planární šikmé zvrstvení 

(obr. 4-5). V nich je častá příměs až podíl hrubých zrn až drobných valounků křemene, obvykle 

„plovoucích“. Časté jsou proto polohy s bimodálním rozdělením zrnitostních frakcí. Vyskytují se i 

lavice písčitých, drobnozrnných konglomerátů, mocné až téměř 2 m, s větší laterální stabilitou, 

sledovatelné až na vzdálenost 1,7 km (Valečka a kol. 1990). V nejvyšší části souvrství byly naopak 

nalezeny polohy jemně až středně zrnitých, dobře vytříděných pískovců. Křemenné pískovce se 

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

Silicifikace byla ověřena i vrtem 4630_B  Prostřední Žleb a to až do stadia křemencových pískovců, 

projevující se vznikem regeneračních lemů kolem klastických zrn křemene a přítomností opálu i 

chalcedonu v intergranulárních prostorách. Velký podíl křemitého tmele snižuje porozitu pískovců, 

jejichž následná křehkost usnadňuje vznik puklinových zón, zjištěných ve vrtu 4630_v několika 

úsecích a to bez minerálních výplní, často rozevřených (obr. 4-6). Tyto fenomény významně ovlivňují 

akumulaci a pohyb podzemních vod. V rozpukaných pískovcích byl vrtem 4630_B  zjištěn i častý 

výskyt železitých poloh, ojediněle i s výskytem trubicovitých a konvolutních, Liesegangových 

struktur. Pískovce bělohorského souvrství nad bazálními slínovci až spongility tvoří kolektor B. 

V těchto pískovcích byla vrtem 4630_B v hl. 98,80–100,70 m zjištěna poloha již makroskopicky 

specifická, s nápadnou hrubě „krupicovitou“ strukturou, malým zpevněním (rozpad až na písek) a 
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výskytem hojných, kolem 1 mm velkých hnědých zrn a shluků Fe-oxidů/hydroxidů. Mikroskopicky 

mají ráz drobných železitých shluků vyplňujících prostor mezi zrny, bez pravidelného ohraničení. 

Poloha se vyznačuje i výskytem hojnějších fragmentů rostlinných pletiv (fragmentů dřev) s projevy 

silicifikace, až 2,5 mm velkých. Vytřídění je nízké s tendencí k bimodalitě, kdy jemně až středně 

zrnitá frakce kontrastuje s jílovitou matrix s prachovou příměsí. Mikroskopicky byl zjištěn 1 mm 

velký klast vulkanické strusky (obr. 4-7). Část zrn je velmi ostrohranná, evidentně rozbitá, tj. 

explozívně fragmentovaná. Zjištěn byl i fragment foraminifery a neurčitelný bioklast, které se v tomto 

litotypu a v této úrovni v bělohorském souvrství nevyskytují, a které lze interpretovat jako cizorodý 

materiál vynesený při explozi do vyšších pater křídové sekvence. Výskyt klastických žil nebude 

zřejmě ojedinělý, viz bazální části bělohorského souvrství. Z uvedených důvodů polohu 

interpretujeme jako klastickou žílu.  

 

 

Obrázek 4-6 Vrt 4630_B, hloubka 62 až 55 m silně rozpukané pískovce bělohorského souvrství.  

Převážně rozevřené pukliny bez minerálních výplní pokrývají povlaky minerálů Fe. 

 

 

Obrázek 4-7 Vrt 4630 Prostřední Žleb, hloubka 99,50 m; jílovitý pískovec;  

špatně vytříděný (nestejnozrnný), uprostřed u měřítka vulkanogenní klast (struska), ostatní tmavé shluky tvoři Fe 

hydroxidy, zrna křemene (bílá) jsou zčásti velmi ostrohranná díky fragmentaci. 
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JIZERSKÉ SOUVRSTVÍ (STŘEDNÍ-SVRCHNÍ TURON)  

Souvrství je v rajonu ve velkém rozsahu denudováno, v prakticky úplné mocnosti se zachovalo na 

stolové hoře Děčínský Sněžník (kóta 726). V takřka úplném rozsahu je zachováno a odkryto také 

v některých krách v děčínském zlomovém poli (např. v kře Pastýřské stěny v Děčíně a v hluboko 

zakleslé kře s relikty teplického souvrství a rohateckých vrstev mezi Pastýřskou stěnou a Červeným 

vrchem). Na Děčínském Sněžníku je souvrství mocné 140 m jak ověřil mapovací vrt DC-2 z r. 1968, 

jeho profil je proto prezentován na obr. 4-8. Vrt byl v rámci projektu podrobněji mikroskopován, aby 

byla karotážní měření v sousedním, nejádrovaném vrtu 4630_A korelována s detailně určenou litologií 

v tomto vrtu. 

Dle korelace s okolními vrty v sousedním rajonu 4612 (jmenovitě s vrtem J 625 291 Krásný Studenec 

a vrtem J 666 366 Hliněná) je mocnost souvrství ve vrtu DC-2 téměř úplná a erodovaný interval nemá 

na Děčínském Sněžníku mocnost větší než 10 m. Souvrství na Sněžníku a v jeho nejbližším v. a  j. 

okolí spadá do zóny, v níž se vedle křemenných pískovců uplatňují i jílovito-prachovité a vápnité 

pískovce spolu s izolátorskými vápnitými jílovci a slínovci. Na Děčínském Sněžníku se souvrství člení 

do tří jednotek a to do nadloží hrubnoucích, progradačních cyklů, typických pro jizerské souvrství 

v lužickém i jizerském faciálním vývoji (obr. 4-8). Cykly jsou směrem do nadloží mocné 23 m, 48 m a 

71 m (nejvyšší, z malé části erodovaný cyklus). 

 

 Obrázek 4-8 Profil vrtem DC-2 Děčínský Sněžník.  
Vysvětlivky: 1 – středně až hrubě zrnité křemenné pískovce, místy štěrčíkovité 2– středně zrnité křemenné 

pískovce, 3 – prachovito-jílovité jemnozrnné pískovce, 4 – jemně písčité, jílovité, zčásti vápnité prachovce, 5 – 
slínovce, 6 – čočky a tenké vrstvičky hrubozrnných pískovců, 7 – ostré, zčásti nerovné (erozivní) rozhraní,  8 – 
zvýšený obsah hrubého glaukonitu (nad 3%), 9 – vápnitá příměs, 10 – šikmé zvrstvení, 11 – hojné bioturbační 

textury typu Thallassinoides, 12 – hojná makrofauna. 
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Nejstarší cyklus (hl. 19,10 až 141,85m) začíná silně prachovito-jílovitými jemnozrnnými pískovci a 

končí středně zrnitými, křemitými pískovci. Vyšší cyklus (hl. 71,10 až 191,10 m) má na bázi pevné 

prachovité slínovce, přecházející do vápnito-jílovitých prachovců s písčitou příměsí až písčitých, 

následují prachovito-jílovité jemnozrnné pískovce, místy vápnité a cyklus končí středně zrnitými, 

křemennými pískovci s hrubým podílem. Ve slínovcích a prachovcích se objevují tenké čočky a 

vrstvičky hrubozrnných, slínitých pískovců s vyšším obsahem hrubého glaukonitu. Nejmladší cyklus 

má na bázi vápnito-jílovité, jemně písčité prachovce, výše prachovito-jílovité jemnozrnné pískovce 

přecházející do středně zrnitých křemenných pískovců a končí 32,5 m mocnou sekvencí převážně 

masívních, lavicovitě až tlustě deskovitě vrstvených, křemitých, středně až hrubě zrnitých pískovců, 

s kolísavou příměsí křemenného štěrčíku a s tenkými, centimetrovými až decimetrovými drobnozrnně 

slepencovitými vložkami. Tyto křemenné pískovce tvoří téměř souvislou skalní stěnu lemující 

vrcholovou plošinu Děčínského Sněžníku (obr. 4-9). V prachovcích nejvyššího cyklu se opět objevují 

čočky a vrstvičky hrubozrnných, slínitých pískovců s vyšším obsahem hrubého glaukonitu.  

Ve vrtu DC-2 byl zjištěn specifický vývoj báze jizerského souvrství. Bazální polohu souvrství tvoří 

jílovito-prachovitý, bimodální pískovec decimetrových mocností, s vyšším obsahem železitého tmelu, 

zjištěného makroskopicky i mikroskopicky (obr. 4-9). Bimodální pískovec se ukládá ostře na strop 

bělohorského souvrství, v hl. 141,85 m. V bezjádrovém, karotovaném vrtu 4630_A, odvrtaném 

v rámci projektu vedle nekarotovaného vrtu DC-2, bylo toto rozhraní zjištěno karotáží (křivka GK) 

v hl. 141,1 m, přičemž v této úrovni byly karotáží indentifikovány i výrazné magnetické vlastnosti 

horniny. Obdobná báze jizerského souvrství, tj. bimodální pískovce byla ověřena i v okolních vrtech, 

mj. i v jádrovaném vrtu 4630_B Prostřední Žleb. Slínovce a prachovce na bázi cyklů fungují jako 

izolátory a člení tak jizerské souvrství na dva dílčí kolektory Ca a Cb (obr. 4-3). V této souvislosti je 

třeba zmínit silné pramenné vývěry u stropu slínovců na s. úpatí Děčínského Sněžníku, s vydatností 

řádově v prvních litrech za vteřinu. Karotážní křivky ve vrtu 4630_A zřetelně tyto izolátorské litotypy 

na bázi progradačních cyklů odlišily. Vrty DC-2 a 4630_A proto představují typový profil pro zónu 

přechodu mezi pelitickým a psamitickým vývojem jizerského souvrství, typizovanou vývojem dvou 

kolektorů Ca a Cb v jizerském souvrství. Tato zóna v šířce 7 až 9 km pokračuje v sousedním rajonu 

4612.  V rajonu 4630 slínovce a prachovce na bázi cyklů vykliňují asi 4 km sv. od v. okraje vrcholové 

plošiny Děčínského Sněžníku (v. od kóty 626, Koňská hlava). Obdobný vývoj jako na Sněžníku, se 

slínovci a prachovci na bázi cyků, byl zjištěn také v tektonických krách mezi Martiněvsí a Bynovem. 

Směrem k v. okraji rajonu slínovce a prachovce na bázi cyklů přecházejí do jílovito-prachovitých 

pískovců a souvrství tak nabývá čistě pískovcového vývoje, tak jako v sousedním  rajonu 4660 na 

V od Labe. Současně s přechody slínovců do pískovců se zvyšuje počet cyklů, jejichž mocnost se 

pohybuje obvykle v desítkách metrů. U východního okraje rajonu, jak na VSV od Děčínského 

Sněžníku (obr. 4-3), tak v krách děčínského zlomového pole (zde v. od Bynova) je celé jizerské 

souvrství tvořeno pískovci. Zde jsou na bázi cyklů pískovce jílovito-prachovité a jemnozrnné, ve 

stropu cyklů středně až hrubě zrnité, někdy i štěrčíkovité. Jizerské souvrství zde již vytváří jednotný 

kolektor C, který se spojuje s kolektorem B v jediný spojený kolektor BC. Mocnost souvrství se mění 

tak, že generelně narůstá od Z k V a to z ca 140 m na přibližně 200 m v nejhlubších krách děčínského 

zlomového pole v Děčíně. 
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Obrázek 4-9 Skalní stěny pod vrcholovou plošinou Děčínského Sněžníku  
tvoří křemenné pískovce ve svrchní části nejmladšího cyklu v jizerském souvrství. Foto: J. Valečka. 

 

 

 Obrázek 4-10 Bimodální, železitý pískovec na bázi jizerského souvrství,  

vrt DC-2, hl. 141,40, foto: J. Valečka 

   

TEPLICKÉ SOUVRSTVÍ (SVRCHNÍ TURON-SPODNÍ CONIAK)  

Teplické souvrství se zachovalo jedině v úzké, pouze 0,15 km široké a 1,5 km dlouhé tektonické kře, 

zakleslé mezi vyzdviženými krami Pastýřské stěny a Červeného vrchu v Děčíně. Zachováno je úplném 

rozsahu, v mocnosti 40 až 45 m. Souvrství je málo odkryto, dle srovnání s blízkým mapovacím vrtu 

DC-5, situovaným v sousedním rajonu 4612 v Horním Oldřichově (1,7 km zjz. od tektonické kry) 
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bude tvořeno slínovci již bez poloh jílovitých, biomikritických vápenců, jejichž ekvivalentem budou 

pevnější polohy slínovců s obsahy CaCO3 mezi 40 až 45%.   

ROHATECKÉ VRSTVY (CONIAK)  

Vrstvy se uchovaly v téže tektonické kře jako teplické souvrství, v malém reliktu u s. okraje kry pod 

Červeným vrchem. Plocha reliktu je ca 0,2 ha. Ve vrstvách, dochovaných v mocnosti přibližně 2-3 m 

jsou ve slínovcích přítomny typické polohy bělavých, tvrdých, silicifikovaných vápenců. Takto 

typicky vyvinuté rohatecké vrstvy představují jejich nejvýchodnější výskyt nejen v rajonu 4630, ale i 

v porovnání s rajonem 4612.   

 

TERCIÉR 

Terciérní vulkanity tvoří ve formě pyroklastik, efúzí a subvulkanických těles převážnou část 

středohorského komplexu. Mimo komplex - zhruba s. od linie Libouchec-Děčín-Huntířov - jsou 

zastoupeny jen nečetnými drobnými subvulkanickými tělesy. V HGR 4630 tvoří jen Holý vrch u 

Jílového (olivinické foidity - nefelinity a analcimity, místy částečně sklovité). 

 

KVARTÉR 

Kvartér je zastoupen fluviálními, proluviálními, eolickými, deluviálními, deluviofluviálními, 

organickými a antropogenními uloženinami. 

Fluviální sedimenty stáří střední pleistocén (mindel, riss) se zachovaly v reliktech u nemocnice 

v Děčíně a v Horním Oldřichově. Relikty fluviálních akumulací se vyskytují ve výšce 70 - 85 m nad 

hladinou dnešních toků. Valouny těchto silně zahliněných červenohnédých štěrků tvoří křemen, 

vulkanity, pískovce, ojediněle též kvarcity, granitoidy a pazourek. Velikost valounů kolísá mezi 3 až 5 

cm, maximálně dosahuje 10 cm. Risská terasa má bázi 6 m nad hladinou Labe, výška povrchu činí v 

centru Děčína 13 m. Valounový materiál štěrkopísků pozůstává z křemene, bazaltoidů, rul, křemenců 

a buližníků. Velikost valounů se pohybuje od 2 do 10 cm, maximálně dosahuje 15 cm. 

Fluviální sedimenty svrchního pleistocénu (würm) jsou reprezentovány štěrkopísky údolní terasy. 

Lemují nesouvisle řečiště Labe, dále jsou v místech vyústění Jílovského potoka do labského údolí. 

Báze štěrkopísků je v průměru 5 - 7 m pod dnešní hladinou řeky, povrch dosahuje výšky 2 - 7 m nad 

hladinou. Štěrkopísky často přecházejí do rytmicky zvrstvených jílovitopísčitých sedimentů o 

mocnosti až 4 m.  

Fluviální sedimenty holocenního stáří jsou zastoupeny povodňovými hlínami. Mají převážně 

písčitohlinitý charakter, v členitějším terénu často přecházejí do písčitokamenitých sedimentů až 

hrubých štěrků tvořených poloostrohrannými kameny. Dosahují mocnosti několika metrů. 

Deluviální sedimenty (pleistocén - holocěn) jsou značné rozšířeny. Na strmějších svazích v údolí 

Labea Jílovského potoka, jsou plošně velmi rozsáhlé, hlinito-kamenité sedimenty s bloky, které u 

pískovcových stěn přecházejí až do blokových sedimentů. Vrcholové kamenné moře se nachází na 

Holém vrchu u Jílového. Mírnější svahy jsou pokryty hlinito-kamenitými sedimenty. Tyto sedimenty, 

jejichž maximální mocnost dosahuje 10 m, jsou převážně pleistocenního stáří, velmi pravděpodobný je 

však pohyb v jejich svrchních částech i během holocénu. Deluviální písčité sedimenty jsou často 

rytmicky zvrstvené, v některých polohách hlinité, konformně ukloněné se svahem. Jejich mocnost 

zřídka přesahuje 3 m. 
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Deluviofluviální písčitohlinité sedimenty mají charakter jemně písčitých hlín s malým podílem 

drobného štěrku. Vyplňují mělké, periodicky protékané deprese. 

Rašeliny jsou zachovány v malém rozsahu v mělkých depresích v okolí Antonínova, Tisé a Rájce. Jde 

o přechodné nebo vrchovištní typy rašeliníkových, rašeliníko-mechových, suchopýrových nebo 

dřevových rašelinišť, jejichž mocnost se pohybuje od 0,5 do 1,4 m. 

Antropogenní navážky o mocnostech do 5 m se v omezeném rozsahu vyskytují v Děčíně. Další 

výskyty antropogenních sedimentů ve formě odvalů a hald lze nalézt u opuštěných lomů na křídové 

pískovce (např. jz. od Tisé, z. od Knínic) a při vyústění štol na svahu Děčínského Sněžníku. 

 

4.1.2. STRUKTURNÍ STAVBA 

Svrchní křída v rajonu se vyznačuje především intenzívním porušením nespojitými strukturami, 

zlomy. Z hlediska projevů zlomové tektoniky je zásadní rozdíl mezi tabulí začínající u Tisé a 

pokračujíc í přes údolí Labe k VSV (tabule kulminuje svědeckou horou Děčínského Sněžníku) a jižní 

částí rajonu, rozbitou množstvím zlomů (obr. 4-11). Tabule představuje zlomy zcela neporušenou 

desku charakteru monoklinály, mírně, pod úhlem ca 1,5-2,5° ukloněné generelně k SSV. Úklon v 

monoklinále je dobře patrný na úklonu vrcholové plošiny svědecké, tabulové hory Děčínský Sněžník. 

Tato monoklinála hraničí na J s tektonicky intenzívně rozbitým děčínským zlomovým pásmem 

v pokračování krušnohorského zlomu. Pásmo je široké od 1,7 do 3, 5 km, je zprvu orientováno 

generelně do směru VSV-ZJZ, který se u z. okraje Děčína stáčí na Z-V. Tyto směrové změny jsou 

plynulé a průběh zlomového pásma má mírně obloukovitý průběh (obr. 4-11). Pásmo tvoří řada ker, 

ohraničených směrnými i příčnými zlomy. Kry ohraničené směrnými zlomy jsou protažené ve směru 

V-Z, a projevují se výrazně i morfologicky, jako protáhlé hřbety se strmými svahy. V krách je obvyklý 

značný úklon k  J, v hodnotách nad 10° (obr. 4-12), s maximy až 24°. I když několik ker tvoří malé, 

úzké hrástě, generelně v zlomovém poli zaklesávají jižní kry a pole tak má charakter syntetického 

(stupňovitého) poklesu. Hodnota vertikálního pohybu je zpravidla nejvyšší u j. okrajového zlomu, při 

hranici s rajonem 4612 kde dosahuje hodnot i přes 200 m. Tuto hodnotu však může mít i zlom uvnitř  

zlomového pásma, např. u Holého vrchu v z. části rajonu (viz profil v příloze 4-1). Celková hodnota 

poklesu ve zlomovém poli se pohybuje až kolem 500 m. V rajonu tak nacházíme jedny z nejvyšších 

výškových rozdílů křídové báze v celé české křídové pánvi. Zatímco báze kolektoru A je u Tisé 

v úrovni  až téměř  +600 m, v zapadlých krách v levobřežní části Děčína ji lze odhadovat až na úroveň  

- 200 m. Tabule s. od děčínského zlomového pole představuje v západní okrajové části rajonu 

monoklinální desku. Na v. od obce Sněžník  se dle průběhu izolonií stropu kolektoru A (báze 

bělohorského souvrství) začíná v této desce projevovat deformace do velmi ploché antiklinání 

struktury (obr. 4-11), která dále k VSV pokračuje v markantnějším projevu v sousedním rajonu 4660. 

Tato struktura je dobře patrna i na průběhu izolinií povrchu krystalinika pod křídovým pokryvem (obr. 

4-2). Tuto strukturu, nazvanou jetřichovická antiklinála, identifikovali již Herčík et al. (1999).  
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Obrázek 4-11 Výškový průběh stropu kolektoru A v rajonu 4630.  
Přerušovaná červená čára – osa jetřichovické antiklinály. 
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Do zmíněného, ploše antiklinálního průběhu izolinií se souladně včlenila i výšková pozice stropu 

kolektoru A ve vrtu 4630_B. Stojí za zaznamenání, že významná tektonická linie prvního řádu 

v podloží – středosaské nasunutí, směru SZ -JV, oddělující saxothuringikum od epimetamorfitů  

labského břidličného pohoří se v průběhu saxonské  tektogeneze neoživila a v křídovém pokryvu se 

nikterak neprojevuje. Ve střední a východní části rajonu interpretujeme strukturní deformaci křídy 

jako plochou antiklinálu, s osou upadající k VSV až V, jejíž kratší a strmější rameno bylo intenzívně 

destruováno děčínským zlomovým pásmem, přičemž tato destrukce pronikla až do blízkosti 

antiklinální osy. Tento předpoklad podporuje i průběh antiklinální osy, který je konformní s mírně 

obloukovitým průběhem zlomového pásma (obr. 4-11). Úklony v krách zlomového pásma, směřující 

k J jsou značné, nelze je však ztotožňovat s původním sklonem v j. rameni antiklinály, třeba počítat 

s jejich navýšením – hlavně u úzkých ker – přízlomovým vlekem. Některé kry vyznačující se 

stabilním úklonem jsou však široké až 3 km (např. kra s výchozy bělohorského souvrství u Bynova) a 

v nich lze úklon považovat za blízký úklonu původního ramene vrásy. Zlomy jsou doprovázeny 

vznikem puklinových zón, s velkou hustotou puklin, doprovázených drcením horniny. Pokud byly tyto 

zóny pozorovány v odkryvech je zřejmé, že v nich nedochází k tmelení horniny, ale naopak ke vzniku 

rozevřených trhlin a drobných kaveren a k rozpadu drcené horniny na písek (obr. 4-13). Tyto 

fenomény výrazně usnadňují cirkulaci vod. 

 

 

Obrázek 4-12 Úklon vrstev 12° k  jihu, v tektonické kře v děčínském zlomovém poli. 
Pískovce jizerského souvrství v opuštěném stěnovém lomu v Dolním Oldřichově. Foto J. Valečka 
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Obrázek 4-13 Silné rozpukání a drcení pískovce jizerského souvrství v puklinové zóně u zlomu v děčínském 
zlomovém poli. 

Skalní výchoz u silnice v j. části Bělé (z. okraj Děčína). Foto J. Valečka. 
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Obrázek 4-14 Geologický řez SSV-JJZ 
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Obrázek 4-15 Geologický řez ZJZ-VSV  

(upraveno dle Uličného et al. 2015) 
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4.2. HYDROLOGIE (SRÁŽKO – ODTOKOVÝ VZTAK) 

Pro stanovení srážko-odtokových vztahů HGR 4630 byla použita data poskytnutá ČHMÚ. Základní 

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

srážkoměrné stanice (údaje ze stanice Sněžník nebyly k dispozici), jejich pozice je uvedena na 

obrázku 4-17. Roční úhrn srážek je převážně nad 600 mm: stanice Děčín - Libverda 653 mm (133 m 

n.m., 1931-60, průměrná teplota 8,6 
o
C), na planinách z. od Labe dosahuje asi 700 mm, směrem na SZ 

na úpatí Děčinského Sněžníku pak přesahuje 800 mm. 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 Základní údaje o srážkoměrech stanicích  

Číslo Lokalita Doba měření  

(hodnocení) 

Max. mm 

(datum) 

Min. mm  

(datum) 

Průměr  

mm 

Poznámka 

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

U1JILO01 Jílové 1.1.1971-31.12.2010 1066,4 (2010) 381,2 (2003) 687,05 ROČNÍ ÚHRNY 

U1TISA01 Tisá 1.12.1988-12.8.2008    DENNÍ ÚHRNY 

U1TISA01 Tisá 13.8.2008-31.12.2010 1316,9 (2010) 449,4 (2003) 829,13 ROČNÍ ÚHRNY 
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Obrázek 4-16 roční úhrny srážek ve stanicích Jílové a Tisá 
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Obrázek 4-17 Pozice srážkoměrných stanic 

 

PROMĚNLIVOST SRÁŽEK NA PLOŠE HGR 4630 

 

 

Obrázek 4-18 Výškopis [m n. m.].        Obrázek 4-19 Průměrné roční srážkové úhrny (1981-2010) [mm/rok]. 

 

V tabulkách 4-2 a 4-3 jsou uvedeny průměry srážek a teploty vzduchu za období 1981-2010, 

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

rozdílů hodnot). Lze konstatovat, že průměrná teplota vzduchu v HGR 4630 roste - byl indikován 

statisticky významný trend s gradientem 0,03 °C za rok s počátkem v roce 1963; zatímco u srážek 

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

trend. 

 

Tabulka 4-2 Vývoj srážkových úhrnů 

období 
1961-1980 1981-2010 2001-2010 

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

.HGR 746.61 779.55 1.04 820.56 1.05 

povodí Jílovský p. (Děčín) 707.25 738.44 1.04 777.30 1.05 
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Tabulka 4-3 Vývoj teploty vzduchu 

období 
1961-1980 1981-2010 2001-2010 

[°C] [°C] dif.[°C] [°C] dif.[°C] 

.HGR 7.10 7.89 0.79 8.14 0.25 

povodí Jílovský p. (Děčín) 7.16 7.95 0.79 8.20 0.25 

 

Zájmové území náleží povodí Labe. Je odvodňované především Jílovským potokem a jeho přítoky 

(Bělský potok), severní část je odvodňována potoky do Německa (Rajecký p., Ostrovský p./Biela, 

Sporný a Mlžný p./Cunnersdorfer Bach, Napajedla/Krippenbach), východní část přímo Labem 

(Ostružník, Dolnožlebský p., Klopotský p., Čertova voda). Popis říční sítě HGR je uveden na obr. 4-19 

V daném rajonu se nenachází průtokoměrná stanice ve vlastnictví  ČHMÚ, VÚV a dalších účelových 

sítích. 

Popis říční sítě HGR je uveden na obr. 4-20 V daném rajonu se nenachází průtokoměrná stanice ve 

vlastnictví  ČHMÚ, VÚV a dalších účelových sítích. 

 

Obrázek 4-20 Říční síť a pozice průtokoměrných stanic  

 

Tabulka 4-4. Základní hydrologické charakteristiky vybraných vodních toků  

(upraveno podle Vlček et al. 1984) 

 Pramen m n.m. Ústí m n.m. Povodí km2 Délka toku Průtok u ústí 

m3/s 

Specifický odtok 

l/s/km2 

Jílovský potok 713 122 76,2 20,1 0,71 9,31 

Labe 1384 115* 51392* 370,2* 308* 5,99* 

*…při státní hranici 

 

VÝBĚR HYDROLOGICKÝCH DAT PRO VÝPOČET PŘÍRODNÍCH ZDROJŮ 

KLASICKÝMI METODAMI 

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

vod versus separovaný základní odtok 
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Tabulka 4-5 Reprezentativní objekty pro korelace dlouhodobých časových záznamů kolísání podzemních 

vod  

versus separovaný základní odtok 

Název HGR profily pro BILAN 
Vybrané podklady 

povrchový profil   

Děčínský Sněžník 2290 Děčín – Jílovský potok 2290 Děčín – Jílovský potok BC Býnov VP8505 

 

HYDROLOGICKÁ MĚŘENÍ VYBRANÝCH PROFILŮ NA POVRCHOVÝCH TOCÍCH 

(PPP) 

Nejvýznamnější tok rajonu je řeka Labe na východní hranici. Pro kvantifikaci komunikace mezi 

Labem a hydrogeologickými kolektory metoda PPP není vhodná, kvůli velkému průtoku v recipientu 

ve srovnání s předpokládanou dotaci podzemní vodou. V hodnoceném rajonu nebyla identifikována 

jiná místa významné interakce povrchových toku s bilancovanými hydrogeologickými kolektory, 

proto metoda PPP zde nabyla použitá.  

 

 

4.3. HYDROGEOLOGIE  

 

VYMEZENÍ KOLEKTORŮ A IZOLÁTORŮ 

Na území rajonu se vyskytují dva bilancované hydrogeologické kolektory v různých hloubkových 

úrovních: kolektor A (perucké a korycanské souvrství cenomanského stáří), nad ním kolektor BC 

(bělohorské a jizerské souvrství stáří spodní až svrchní turon). Bazální kolektor A odděluje od 

kolektoru BC izolátor s prachovci a slínovci. 

Hranice rajonu na severu a na západě definuje státní hranice s Německou spolkovou republikou. Na 

východě je rajon omezen linii odvodnění turonského kolektoru v labském údolí a na jihu pásmem 

krušnohorského zlomu. Kolektory pokračuji na sever na území Německa. Území za státní hranici 

výrazně ovlivňuje hydrogeologickou situaci kolektoru v rajonu 4630 na území ČR. Podle tektonické 

pozice můžeme rajon rozdělit na vlastní Děčínský Sněžník, který zabírá většinu plochy a na pásmo 

krušnohorského zlomu na jihu, kde je pozice všech geologických struktur nižší. 

 

Přehled hydrogeologických jednotek vystupujících v zájmovém území HGR 4630: 

 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 
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hornin a jednak sedimenty údolní nivy Labe představující významný průlinový kolektor, údolní 

nivy ostatních toku nejsou hydrogeologicky příliš významné.  

 

Krušnohorské krystalinikum a Labské břidličné pohoří tvoří puklinově propustný podložní izolátor. V 

jejich nadloží vystupují křídové sedimenty - pískovce (průlinovo-puklinové kolektory) a slínovce 

(izolátory). Tercierní vulkanity (puklinově propustné) a jejich pyroklastika (s proměnlivou 

hydrogeologickou funkcí) tvoří mepatrnou část povrchu zájmového území. Kvartérní sedimenty mají 

rozdílný hydrogeologický význam: labské náplavy (údolní niva a nižší terasy) tvoří významný 

průlinový kolektor; poměrně mocné sutě vulkanitů a pískovců tvoří součást kolektoru zóny 

připovrchového rozpukání podložních hornin; spraše a sprašové hlíny naopak ztěžují infiltraci do 

podložních kolektorů a chrání je před znečistěním. 

 

Tabulka 4-6 Hydrogeologická funkce litostratigrafických celků v zájmovém území 

geologie hydrogeologická funkce velikost transmisivity 

kvartér svahové sedimenty nevýznamný kolektor  

 náplavy Labe  významný kolektor nízká až velmi vysoká 

terciér vulkanity izolátor až nevýznamný kolektor  

 Kj kolektor BC  střední až vysoká 

křída Kb    

  izolátor BC/A   

 Kpk kolektor A  střední 

krystalinikum podložní izolátor, na výchozech puklinový kolektor velmi nízká až nízká 
velikost transmisivity - ve smyslu Krásného (1986); Kj - jizerské souvrství; Kb - bělohorské s.; Kpk - perucko-korycanské s. 

 

 

PODLOŽNÍ JEDNOTKY 

Krystalinikum 

Na povrch vychází na jz. okraji rajonu 4630 (ortoruly a metagranity) a dně údolí Labe pod Děčínem 

(fylity Labského břidličného pohoří). Transmisivita puklinového kolektoru připovrchové zóny 

zvětralin a puklin krušnohorského krystalinika je odhadována převážně nízká až střední (v blízkém 

okolí zájmové ho území:  Tisá: Y 4,2; Petrovice + Krásný Les Y 3,7-5,6; průměr Y 4,8 včetně studní). 

Z Labského břidličného pohoří v Čechách existuje jediný hydraulický údaj (Čertova Voda Y 4,2 - 

potvrzuje nízkou transmisivitu). Rozpukaný povrch krystalinika v podloží křídy může tvořit s 

nadložními perucko-korycanskými pískovci spojitý kolektor. Vzhledem k převážně velmi nízké 

propustnosti se však krystalinikum jeví jako podložní izolátor (např. Malé Chvojno - velmi slabá 

propustnost Z 1,9). Živější oběh vod byl zjištěn pouze vrtem DS-7 (nízká transmisivita Y 4,2). 

Hladina podzemní vody je konformní s průběhem terénu. Kolísání hladiny podzemní vody závisí s 

krátkým zpožděním na množství a charakteru srážek. V krystaliniku se vyskytují prameny o nízké 

vydatnosti (v setinách l/s), několik pramenů je jímáno pramenními jímkami se zářezy (např. Knínícké 

prameny pro Libouchec). Část podzemní vody z krystalinika dotuje křídové kolektory. 

 

SVRCHNÍ KŘÍDA 

Severně od krušnohorského zlomu, děčínského a českokamenického zlomového pásma (rajony 4630 a 

4660) je tabule křídových sedimentů, nerozčleněná zlomovou tektonikou.  
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Na jižním okraji HGR 4630 v části, jež odpovídá krušnohorskému a děčínskému zlomovému pásmu o 

šířce 1-3,5 km je křída tektonicky rozdělena do mnoha málo rozlehlých ker o různé výšce zdvihu. 

Nevznikly zde proto souvislejší kolektory. Na styku ker může dojít k propojení různých kolektorů 

nebo k přerušení kolektoru.  

 

Kolektor A představuje bazální křídový kolektor, tvořený střídáním pískovců, slepenců prachovců a 

jílovců perucko-korycanského souvrství (Kpk).  

Regionální izolátor B/A tvoří silicifikované jílovce a prachovito-jílovité pískovce spodní části 

bělohorského souvrství (Kb).  

Kolektor BC je vázán na pískovce svrchní části bělohorského souvrství (Kb) a pískovce jizerského 

souvrství (Kj). V prostoru Děčínského Sněžníku v tomto kolektoru možno rozlišit až 3 dílčí kolektory: 

BC, Ca, Cb v bělohorském souvrství a v jizerském souvrství ve stropech do nadloží hrubnoucích 

cyklů. Šula (1973) rozlišuje kolektory 3: A, B, C; přičemž v C rozlišuje 3 dílčí zvodně.  

Vodohospodářskou využitelnost území naznačuje transmisivita neboli průtočnost (v tabulkách 

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

(viz tabulky 4-7, 4-8). 

 

Tabulka 4-7 Hydraulické parametry křídy severně od děčínského zlomového pole 

na listu 02-23 (upraveno dle Burdy 1998) 

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

kolektor A 5,3 5,98 5,47 4 4,1 5,9 4,9 3 střední 

kolektor BC 4,3 5,87 5,37 6 4,1 4,9 4,53 4 střední 

Vysvětlivky: Y - index transmisivity, Z - index propustnosti, označení velikosti transmisivity...ve smyslu Krásného (1986) 

 

Tabulka 4-8 Hydraulické parametry v děčínském (krušnohorském) zlomovém poli  

 (upraveno dle Burdy 1998) 

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

Jílové Kj (kolektor A+BC) 4,14 6,05 5,45 4 3,4 4,2 3,8 3 střední 

Bynov (kolektor A+BC) 5,93 6,4 6,22 7 4,4 5,2 4,78 5 vysoká 

 

KOLEKTOR A 

Mocnost kolektoru A dosahuje 80 m na severu a východu a klesá do 20 m na jihozápadě. Na západě u 

Tisy a v labském údolí vychází kolektor na povrch, jinde je překryt spodnoturonským izolátorem. 

Směr proudění podzemní vody je od jihozápadu, kde dosahuje hladina 540 m n.m. na severovýchod. 

Podzemní vody se tak částečně drénují do Labe a částečně odtékají přes hranice do Německa. 

Kolektor je dotován přírodním přetékáním z kolektoru BC a infiltraci srážek na výchozech kolektoru 

na západě rajonu. Kvantifikaci tohoto jevu nelze přesně definovat. Odvodnění je umožněno vrstevními 

a suťovými prameny v zářezech potoků Rájeckého a Ostrovského, méně do údolí Labe. 

V bloku krušnohorského (děčínského) zlomového pásma je směr proudění podzemní vody ze západu 

(úroveň hladiny až 290 m n.m.) na východ do Labe (140 m n.m.). Střední hodnota transmisivity v 

rajonu je 3,57 m
2
/den a nejvyšší hodnota transmisivity je 8 m

2
/den. 
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KOLEKTOR  BC 

Kolektor BC se napájí srážkovou infiltraci v celé ploše výskytu. V některých oblastech rajonu je 

infiltrace omezená překryvnými sprašovými sedimenty. Vyšší dílčí zvodně napájejí nižší. Na bázi 

kolektoru BC vzniká množství vydatných pramenů. Regionální odvodnění probíhá do údolí Labe. 

Kolektor BC se též odvodňuje částečně do pramenů a potoků (Bělský, Ostrovský, Sporný, Liščí, Bílý, 

Čertova Voda, Dolnožlebský - zde je pramen o vydatnosti 20 l/s; dílčí kolektor C se odvodňuje do 

Dolnožlebského, Sporného, Liščího potoka, aj.). Přítomnost jemnozrnných, někdy jílovitých pískovců 

podmiňuje v Kj existenci samostatných, co do zvodnění a rozsahu nevýznamných zvodní, které se 

odvodňují (nebo se odvodňovaly před tím, než začalo soustředěné jímání podzemní vody pomocí vrtů) 

prameny, některé prameny jsou zachyceny krátkými štolami. Hloubka volné hladiny podzemní vody je 

obvykle v desítkách m pod povrchem. 

Směr proudění podzemní vody je podobný jako v podložním kolektoru A. Ve srovnání s kolektorem A 

spád hladiny ve východní části rajonu směřuje více na sever, proto lze předpokládat, že se značný 

podíl vody odvodňuje přes hranice do Německa a zbytek na východě do Labe. Úroveň hladiny na 

západě dosahuje 570 m n.m. a na severozápadě 300 m n.m.  

V bloku krušnohorského zlomového pásma jsou zvodně kolektorů A a BC propojené. Směr proudění 

podzemní vody je ze západu na východ s odvodněním do Labe. Dokumentačním bodem odvodnění 

jsou lázně Sv. Josefa s přírodními vývěry na levém břehu řeky. 

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

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

popřípadě trendů v hladině podzemních vod.  

Základní schematická koncepce hladin podzemní vody v jednotlivých kolektorech byla pro první 

přiblížení převzata ze Syntézy české křídové pánve (Herčík a kol. 1987). Jejich průběh oficiálně 

odpovídá stavu před třiceti lety, nicméně byl sestavován z časově velmi heterogenního souboru dat. 

Tuto skutečnost dokládá grafické zobrazení rozdílů ustálených hladin podzemní vody ve vrtech 

v Geodatabázi oproti prezentovaným hydroizohypsám. Každý vrt s údajem o hladině je zařazen do 

kategorie dokumentující rozdíl jeho hladiny oproti údaji v mapě a současně ukazuje jeho stáří této 

informace. 

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

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

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

Střední hodnota transmisivity v rajonu je 51,4 m
2
/den a nejvyšší hodnota transmisivity 164 m

2
/den 

byla zjištěna v oblasti krušnohorského zlomového pásma.  
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Obrázek 4-21 Schematická mapa hydroizohyps kolektoru A_AB  
(v m n.m., upraveno podle Herčíka a kol. 1987) s vyznačením rozdílu hladin ve vrtech  

 

 
Obrázek 4-22 Schematická mapa hydroizohyps kolektoru B_C  

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

 

Teplické souvrství a rohatecké vrstvy se zachovaly jedině v úzké zakleslé tektonické kře, zakleslé 

mezi vyzdviženými krami Pastýřské stěny a Červeného vrchu v Děčíně. Mají charakter izolátoru, 

hydrogeologicky jsou v HGR 4630 zcela bezvýznamné 

Neovulkanity 

Terciérní horniny v Českém středohoří mají bez ohledu na litologii víceméně shodné hydraulické 

parametry (nízká transmisivita a dosti slabá propustnost). V zájmovém území jsou hydrogeologicky 

bezvýznamné. 

Kvartér 

Kvartérní fluviální náplavy mají větší význam pouze v údolí Labe v Děčíně a nad Děčínem. Mají 

vysokou až velmi vysokou transmisivitu (tabulka 4-9). Kvartérní štěrky Labe jsou významným 

zdrojem průmyslové vody v Děčínské aglomeraci. Kvartérní sutě (a sesuvy) mají nízkou transmisivitu 

a jejich vodohospodářský význam spočívá ve využívání pramenišť (nejčastěji pomocí studní a 

jímacích zářezů) pro místní zásobování pitnou vodou. 

 

Tabulka 4-9 Hydraulické parametry říčních teras a sutí v zájmovém území a blízkém okolí  

(upraveno dle Burdy 1998) 

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

Labe s. okraj Děčína   5,7 1   4,8 1 střední 

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

suť, hlína 3,57 5,01 4,25 7     nízká 

Vysvětlivky: Y - index transmisivity, Z - index propustnosti, označení velikosti transmisivity...ve smyslu Krásného (1986) 

 

TERMOMINERÁLNÍ VODY 

 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. Celková mineralizace Děčínských termálních vod je nízká, kolem 0,25-0,28 g/l, 

chemický typ Ca-HCO3. V minulosti i dnes je známo několik mírně teplých pramenních vývěrů 

v Děčíně (např. lázně Sv. Josefa viz tabulka 4-10), od počátku 20. stol. se Děčínské termy využívají 

vrty, ovšem výhradně mimo HGR 4630. 

 

Tabulka 4-10 Přirozené vývěry teplejších vod v HGR 4630 

Prameny Y X Glőckner 1995 Dokumentace ČGS 2000 

pramen Sv. Josefa – bývalé lázně 745706 956988 10,8oC (1907); 

 10,5 oC (13.12.1994) 

Dříve údajně 12oC 

pramen Josef neboli  

Teplý pramen v Dolním Žlebu 

746807 963930 - dříve údajně 20oC,  

12oC (17.10.1967) 
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4.4. HYDROCHEMIE 

 

Chemizmus podzemních vod a zvláště jeho prostorový vývoj a případné změny jsou důležité pro 

systémovou analýzu oběhu podzemních vod. Primárně byly využity především analýzy z archívu ČGS 

Geofond, přiřazené v archívu ČGS jednotlivým kolektorům a hydrogeologickým rajonům. Ze 

základního souboru byly vybrány analýzy od roku 1980, s chybou elektrolytické bilance menší, než 

10%, které byly následně podrobeny elementární statistické analýze (výpočtu základních popisných 

charakteristik) a které byly následně využity k dalšímu zpracování formou Piperových grafů a map 

prostorového rozložení celkové mineralizace podzemní vody (TDS). Jako doplňkový zdroj byla 

využita data z monitorovací sítě ČHMU. 

V Piperových grafech jsou zobrazena data základního chemického složení podzemní vody, rozlišená 

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

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

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

V oblasti rajonu 4630 vyhovělo kriteriím pro výběr, (tj. analýzy od roku 1980 a chyba elektrolytické 

bilance <10%) ze základního souboru pouze velmi malé množství analýz (celkem 3). Dvě analýzy 

byly přiřazeny střednoturonskému kolektoru C a jedna analýza ke kvartérnímu kolektoru Q. Tento 

počet nedostačuje pro statistické hodnocení.  

Ca Mg Na a K HCO3 CL SO4
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Obrázek 4-23  Souhrnný krabicový graf základních hydrochemických složek  
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Obrázek 4-24  Piperův graf  

 

Podle poměru základních složek lze vzorky přiřadit k hydrochemickému typu Ca-HCO3 až Ca-Mg-

HCO3-SO4 (dle 20 mval %) s celkovou mineralizací mezi 0,099 až 0,33 g/l.  

Pokud použijeme starší podklady a s větší chybou elektrolytické bilance, je možno chemismus v HGR 

4630 vyhodnotit.: 

 

Tabulka 4-11 Statistický přehled výsledků vybraných hydrochemických složek kolektoru A - vrty 

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

Na 5 2,72 3  0,773 1,8 3,5 

K 5 1,24 1,2  0,365 0,8 1,7 

Ca 5 24,468 12,02 12,02 19,054 8,4 49,7 

Mg 5 7,03 6,08  4,594 1,2 13,37 

Fe 5 0,614 0,5  0,409 0,21 1,3 

Mn 5 0,217 0,15  0,257 0 0,5 

Li 2 0,0125 0,0125  0,0035 0,01 0,015 

NH4 5 0,006 0 0 0,0134 0 0,03 

Cl 5 7,7798 6,4 5,3 2,963 5,3 11,35 

HCO3 5 72,622 42,7  64,168 15,3 147,66 

SO4 5 26,24 22,1  16,27 12 53,91 

NO3 5 8,52 6,6  10,77 0 26,8 

SiO2 3 2,5 2,7  1,114 1,3 3,5 

pH 5 6,3 6,5  1,347 4,5 7,7 

TDS 5 144,86 105  89,97 55,1 252,5 
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Tabulka 4-12 Statistický přehled výsledků vybraných hydrochemických složek kolektoru A - prameny 

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

Na 11 2,855 2,7  1,044 1,7 5,3 

K 11 1,508 1,5 2 0,4496 0,89 2 

Ca 11 11,7 11,4 6 6,185 6 27,5 

Mg 11 2,622 1,9  1,787 0,85 5,45 

Fe 11 0,152 0,06 0,04 0,219 0 0,76 

Mn 11 0,0772 0 0 0,196 0 0,65 

Li 10 0,00165 0,02 0,02 0,0133 0 0,04 

NH4 11 0,13 0,05 0 0,228 0 0,75 

Cl 11 5,654 5,3 5,3 1,567 2 7,4 

HCO3 11 14,318 18,3  10,257 1,8 27,5 

SO4 11 24,236 19,2  11,7 14,9 49 

NO3 11 5,818 6 6 3,976 0,8 15,1 

SiO2 8 2,426 2,34  1,311 1,17 5 

pH 11 6,11 6,2 6,2 0,905 4,3 7,2 

TDS 11 73,94 73,4  23,101 46,5 121,6 

 

Tabulka 4-13 Statistický přehled výsledků vybraných hydrochemických složek kolektoru C - vrty 

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

Na 13 6,3 3,8 3 5,672 1,6 22 

K 13 2,53 1,5 1,5 2,34 1,1 10 

Ca 13 45,075 22,6 22,6 47,24 11 160,7 

Mg 13 6,462,43 2,43 1,2 10,7998 1,1 41,3 

Fe 13 2,59 0,6  6,898 0 25,4 

Mn 13 0,077 0,02 0 0,114 0 0,33 

Li 8 0,01125 0 0 0,0188 0 0,05 

NH4 13 0,17 0,03 0 0,249 0 0,75 

Cl 13 10,63 8,9  7,251 3,5 31,9 

HCO3 13 100,676 30,51 30,51 128,19 11 408,2 

SO4 13 56,42 34,6 29,8 63,378 7,2 241,9 

NO3 13 5,63 3,92  4,95 0 17,7 

Si 9 3,389 3,5 3,5 0,4357 2,85 4,21 

pH 13 6,597 6,7  0,663 5,2 7,5 

TDS 13 252,60 112  266,728 72,4 897 

 

Tabulka 4-14 Statistický přehled výsledků vybraných hydrochemických složek kolektor C prameny 

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

Na 23 3,83 3,2 2,2 1,998 1,4 9 

K 23 1,793 1,9 2 0,719 0,04 3 

Ca 23 22,296 22,6  1,794 8,6 38,1 

Mg 23 4,51 2,4 2,2 5,146 0,61 17,1 

Fe 23 0,19 0,05  0,33 0 1,31 

Mn 23 0,124 0 0 0,232 0 0,65 

Li 23 0,0387 0,03 0,03 0,0519 0 0,2 

NH4 22 0,255 0,1 0 0,304 0 1 

Cl 23 6,93 7,1 7,1 2,927 2,84 17 

HCO3 23 25857 15,3 9,2 31,099 0 114,1 

SO4 23 46,51 40,8  18,925 12,5 78,8 

NO3 23 9,356 10 10,1 4,979 0,4 18,9 

Si 22 3,328 2,57 2,34 1,80 1,4 9,35 

pH 23 6,185 6,5 7,4 1,182 3,8 7,5 

TDS 23 12932 113,1  56,09 64,1 277 
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Většina území HGR 4630 (na sever od děčínského zlomového pole)  

Charakteristickým znakem podzemních vod křídových sedimentů severně od děčínského zlomového 

pole je jejich velmi nízká mineralizace okolo 0,1 g/l, slabě kyselá reakce a velmi nízká tvrdost. Nízká 

mineralizace je dokladem rychlého a mělkého oběhu podzemních vod. 

Kolektor A: prameny mají chemický typ CaMg-HCO3SO4 (vše dle 20 mval %), celkovou mineralizaci 

od 0,04 g/l (Ostrov 0,04-0,06 g/l) až po 0,2 g/l v místech odvodnění; pH 5,3-7, obsahují NO3, NO2.  

Kolektor BC: Typická je velmi nízká mineralizace 0,03-0,05 g/l, převažuje chemický typ Ca-SO4.  

Pramen v Modré (v Kb, dílčí zvodeň B) v blízkosti fluoritových dolů prodělal závažné změny 

chemismu: chemický typ se změnil z CaMg-SO4HCO3 na CaMg-SO4HCO3, pH z 5,3 na 7,3 (Šula 

1973). 

Prameny z Kj (dílčí kolektor C) mají chemický typ převážně Ca-SO4. Je patrný úbytek HCO3 od 60. let 

do 80. let. 20. stol. V 60. letech 20. stol. byl chemický typ převážně Ca(Mg)-HCO3SO4. Celkem v 

podzemní vodě z pramenů v rajonu 4630 Děčínský Sněžník došlo od 60. let k nárůstu koncentrací 

iontů NO3, NO2, SO4, Ca a k poklesu koncentrací HCO3 a Cl. Mineralizace vzrostla z 0,11 na 0,21 g/l. 

Okyselování nebylo zjištěno. Izolátory mají příznivý vliv na kvalitu vod kolektoru A, případně i B. 

Obsah SO4, NO3 a velikost pH nejsou závislé na nadmořské výšce pramenů. Změny chemismu jsou 

způsobeny převážně emisemi (Mentlík 1990, Prokšová 1992). 

Děčínské (krušnohorské) zlomové pole: 

Jílové: vyskytuje se poměrně variabilní celková mineralizace 0,22-0,72 g/l, avšak stálý chemický typ 

Ca-HCO3SO4. 

Bynov: podzemní vody charakterizuje velmi nízká mineralizace 0,07-0,11 g/l, výjimečně až 0,35 g/l. 

Chemický typ je proměnlivý Ca(Mg,Na)-HCO3SO4(Cl). 

 

 

MAPY HYDROCHEMICKÝCH TYPŮ 

Pro potřeby regionálního hodnocení bilancovaných hydrogeologických rajonů, případně oblastí byly 

jako vstupní informace využity existující výsledky chemických analýz převážně z jednorázových 

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

z pramenů a  nových vrtů provedených v rámci projektu za období 2013 a 2015. Mapy byly 

konstruovány na základě hydrochemického typu, který vyjadřuje kationty a anionty přesahující 35 

mval%. Hranice 35 mval% byla zvolena pro jednoduchost chemického typu, který obsahuje jeden, 

nanejvýš pak dva kationty a anionty. Nižší hranice (např. 20 mval%) by pro zobrazení na mapě byla 

složitá a nepřehledná. Navíc hranice 35 mval% nejlépe odpovídá Alekinovu typu, který byl použit 

k hodnocení chemismu na starších mapách 1:200 000 vydávaných Ústředním ústavem geologickým 

v 80. letech 20. století. 

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

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

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

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

podzemních vod v bilancovaných rajonech byly vyřazeny všechny analýzy starší roku 1960. 
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Tabulka 4-15 Počet relevantních analýz podzemní vody v HGR 4630 

Kolektor celkový počet analýz v databázi 
použité analýzy 

upravitelnost chemický typ 

A 16 16 16 

C 55 55 43 

Připovrchová zóna 47 47  

Indikace znečištění 1 1  

 

Kolektor A 

Na většině území HGR 4630 převažuje smíšený typ Ca-HCO3SO4 , který na JV v širším okolí Děčína 

se mění v typ Ca-HCO3, podobně na SZ v okolí Ostrova (Rajec). Na západním okraji rajonu jsou 

výhradně síranové typy Ca-SO4, výjimečně Mg-SO4. Celková mineralizace je velmi nízká až nízká od 

0,05 po 0,25 g/l, nepravidelně se mění. 

Kolektor BC, resp. C 

V HGR 4630 dominují síranový typ Ca-SO4, který na severu a jihu přechází ve smíšený typ Ca-

HCO3SO4.  Pouze vzácně se vyskytuje typ Ca-HCO3. Celková mineralizace převažuje velmi nízká 

kolem 0,1 g/l. Výjimkou je území v kolem Holého vrchu (v prostoru Jílové – Sněžník – Kamenná) 

s hořečnatými typy MgCa-SO4 s celkovou mineralizací 0,15-0,28 g/l – vyšší celková mineralicace a 

vyšší obsahy hořčíku než je v rajonu obvyklé zřejmě souvisí s vulkanity Holého vrchu. 
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Obrázek 4-25 Chemický typ podzemní vody v kolektoru A 
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Obrázek 4-26 Celková mineralizace (TDS) s chemickým typem podzemní vody v kolektoru A 
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Obrázek 4-27 Chemický typ podzemní vody v kolektoru C_BC 
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 Obrázek 4-28 Celková mineralizace (TDS) s chemickým typem podzemní vody v kolektoru C_BC 
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4.5. GEOCHEMICKÝ MODEL 

 

PRŮMĚRNÁ DOBA ZDRŽENÍ PODZEMNÍ VODY V HORNINOVÉM PROSTŘEDÍ 

V RAJONU 4630 

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 4630 Děčínský Sněžník byly k dispozici údaje o aktivitě tritia ze 4 objektů (3 vrty a 1 

pramen). Aktivita tritia ve vrtech v bazálním cenomanském kolektoru zakrytém izolátory je 1,2 TU, ve 

vyšších kolektorech je jak ve vrtech, tak v prameni aktivita 6-8 TU (obrázek 4-29). Podobně jako 

v oblasti českého ráje zde převládá v kvádrových pískovcích moderní infiltrace. 

V oblasti rajonů 4630, 4640, 4650 a 4660 byl zjištěn významný rozdíl mezi aktivitami tritia 

v monitorovacích vrtech ČHMU a pramenů (obr. 4-30). Přes 42 % vrtů má aktivitu ≤2 TU, zatímco 

91% pramenů má aktivitu ≥2 TU. U vrtů je patrné bimodální rozdělení tritiové aktivity s jedním 

vrcholem 0-1 TU a druhým okolo 7 TU, který se kryje i s vrcholem pramenů (7-8 TU). V tocích 

převažují hodnoty 4-5 TU.  

V rajonu 4630 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). 
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Obrázek 4-29 Aktivita tritia v pramenech a vrtech v rajonu Děčínský Sněžník  
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Obrázek 4-30 Histogram aktivity tritia pro rajony 4630, 4640, 4650, 4660  
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4.6. ODBĚRY PODZEMNÍCH VOD A VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD 

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

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

V hodnoceném rajonu byla provedena revize všech jímacích objektů zdrojů podzemních vod s 

odběrem vyšším než 6 000 m
3
/rok. Současně byla doplněna dokumentace k jímacím objektům, kde 

tato dokumentace nebyla k dispozici. Pro revizi byla využita data Výzkumného ústavu 

vodohospodářského T.G.Masaryka v.v.i., který je tvůrcem a správcem databáze odběrů podzemních 

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

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

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

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

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

databázi jsou odběry podzemních vod v množství přesahujícím 6 000 m
3
 v kalendářním roce nebo 500 

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

na základě údajů předaných ČGS od podniků Povodí. 

Skutečný odběr byl porovnáván s povoleným odběrem tak, aby se dal zohlednit tento údaj při 

následujících výpočtech a jeho variantách. Toto hodnocení umožní upřesnit bilanční výpočty a podíl 

přetékání mezi kolektory. Zvýšená pozornost byla věnována odběrům ze zdrojů pro hromadné 

zásobování ve vlastnictví obcí nebo jiných soukromých subjektů. Pokud byly nalezeny nové odběrné 

objekty, byly doplněny do databáze.  

 

ODBĚRY PODZEMNICH VOD 

Přehled lokalizovaných odběrných objektů je uveden v tabulce 4-16 a jejich přehledná lokalizace je 

zobrazena na obr. 4-31. V tabulce i v mapě jsou vyznačeny jak objekty v současné době využívané, 

tak i ty, které jsou v nejaktuálnějším období nečinné, ale v minulosti zde odběry existovaly. V grafické 

podobě je znázorněn vývoj odběrů v hydrogeologickém rajonu od roku 1979 (obr. 4-32). 

 
Tabulka 4-16 Přehled lokalizovaných odběrných objektů  

(šedě podbarvené nevyužívané v nejaktuálnějším období) 

Název jímacího území Původ  2008 2009 2010 2011 2012 

průměr  

za 33 let 

l/s 

SčVK Ostrov-Ostrov vrt 34,9 37,9 38,9 39,3 36,3 10,3 

SčVK Bělá NP,VP vrt 18,0 22,1 28,3 26,7 28,0 8,0 

SčVK Studený pramen vrt 6,6 8,3 9,3 9,7 9,5 4,9 

SčVK Čertova voda vč. Dolní Žleb vrt 3,7 5,3 6,1 3,5 5,3 10,8 

SčVK Rájec (Hraniční) vrt 2,5 2,0 2,6 2,5 3,0 1,1 

SčVK  Vlčí pramen vrt 1,5 1,4 0,9 1,5 1,1 3,1 

SčVK Česká Kamenice-Horní Kamenice vrt 1,3 0,3 0,6 0,7 0,8 0,3 

SčVK Maxičky vrt 0,3 0,4 0,4 0,3 0,3 0,1 

SčVK Bynov SP + Nový pramen vrt 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 

SCVAK DECIN - CERTOVA VODA neuveden 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6,5 

SCVAK DECIN - MITOP neuveden 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7,2 

SčVK Bělá pod Sněžníkem neuveden 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,6 

SčVK Bynov-Nová Ves vrt 0,2 0,2 0,0 0,0 0,0 0,2 

TISA neuveden 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,9 

Vak  Ostrov neuveden 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 33,4 

CELKOVÝ odběr  69,3 78,2 87,4 84,5 84,5 93,7 
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Obrázek 4-31 Přehledná lokalizace odběrných objektů  

(černé objekty v roce 2012 nevyužívané, zeleně jímané) 

 

 

Obrázek 4-32  Vývoj odběru podzemní vody od roku 1979 do roku 2012 

 

VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD 

Hodnoty a lokalizace míst vypouštění odpadních vod předaných ČGS podniky Povodí jsou uvedeny 

v tabulce 4-17 a jejich přehledná lokalizace je zobrazena na obrázku 4-33. 

 

Tabulka 4-17 Přehled lokalizovaných vypouštění odpadních vod 

NÁZEV PŮVOD 2008 2009 2010 2011 2012 

 

průměr  

l/rok 

SčVK Bělá u Děčína ČOV splašková 10891 15243 12386 9720 9914 11631 

Celkem  10891 15243 12386 9720 9914 11631 
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  Obrázek 4-33 Přehledná lokalizace vypouštění odpadních vod 
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5. KONCEPČNÍ HYDROGEOLOGICKÝ MODEL 

5.1. ÚČEL KONCEPČNÍHO MODELU  

Koncepční hydrogeologický model byl pro rajon zpracován s cílem formulovat základní představu o 

geometrii a vlastnostech kolektoru, jeho napájení a drenáži a interakci s vodním tokem. Model vychází 

z přiměřené generalizace geologických a hydrogeologických dat, kterou lze graficky vyjádřit. 

Koncepční model byl sestavován v interakci s výsledky hydrologických měření a zpracovateli 

hydrogeologických matematických modelů.  

SESTAVENÍ UPŘESNĚNÝCH MAP GEOMETRIE KOLEKTORŮ A IZOLÁTORŮ 

Proběhlo sestavení map geometrie kolektorů a izolátorů, hydraulických, fyzikálních a ostatních 

parametrů kolektorů a hydrochemickým vlastnostem podzemní vody. 

Digitální aktualizované mapy geometrie kolektorů a seznamy vrtů použitých na jejich konstrukci se 

nachází v datovém skladu ČGS a sloužily pro zpracování jednotlivých hydraulických modelů. 

SESTAVENÍ MAP HYDRAULICKÝCH, FYZIKÁLNÍCH A DALŠÍCH PARAMETRŮ 

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

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

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

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

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

nepropojují více kolektorů a reprezentují vlastnosti popisovaného kolektoru. 

ODVOZENÍ CHARAKTERISTICKÉ SPECIFICKÉ VYDATNOSTI A NÁSLEDNĚ 

TRANSMISIVITY T1 

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

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

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

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

vrt. 

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

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

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

specifické vydatnosti pro daný vrt. 

Pokud je hladina podzemní vody před čerpacím pokusem záporná (čili vrt je přetokový) a zároveň 

chybí údaj o hladině podzemní vody pro první depresi, prázdné pole bylo nahrazeno nulou 

(předpokládá se, že v případě přetokového vrtu hloubka hladiny podzemní vody v „první depresi“ je 

nula). 

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

2

1 qdmT   

V HGR 4630 bylo v databázi výsledků čerpacích zkoušek k dispozici 17 údajů z kolektoru BC a jen 

4 údaje z kolektoru A. V prvním kroku byl testován vztah hodnoty parametru Y, který charakterizuje 

transmisivitu kolektoru v otevřeném úseku (vzdálenost mezi horní a dolní hranou filtrů). Testován byl 

vztah hodnot Y a otevřeného úseku pažnic (viz obrázek 5-1). 
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Pokud však byla maximální specifická vydatnost zjištěna v „první depresi“ a zároveň je specifických 

vydatností více než 1 a současně bylo snížení v „první depresi“ menší než 1 m, tato specifická 

vydatnost z „první deprese“ nebyla považována jako charakteristickou a byla nahrazena druhou 

nejvyšší hodnotou specifické vydatnosti pro daný vrt. 

Pokud byla v databázi uvedena transmisivita, tato hodnota se převedla na m
2
/s a označila se jako 

transmisivita T2. 

U řady vrtů byla uvedena pouze hydraulická vodivost. I tento údaje byl využít. Hodnota hydraulické 

vodivosti byla násobena mocností zvodně, což je mocnost otevřeného úseku vrtu a převedena na m
2
/s. 

 

 

Obrázek 5-1 Závislost indexu Y na otevřeném úseku vrtu v kolektoru BC 

 

Ze vztahu hodnot parametru Y a otevřeného úseku vrtu (dále OÚ, definovaného výše) lze odvodit pro 

hodnocený kolektor dva závěry: 

1. Nejvyšší hodnoty Y byly zjištěny u vrtů s OÚ od 20 do 80 m. 

2. V kolektoru BC není patrná významnější závislost hodnot Y na délce OÚ, lze konstatovat, že 

nárůst mocnosti kolektoru (otevřeného úseku) nemá pozitivní vliv na hodnotu transmisivity. 

S vědomím určité schematizace, vyplývající z významné úlohy puklinové porozity, byly hydraulické 

parametry prezentovány ve formě izolinií. Z těchto mapových prezentací jsou zřejmé plošné trendy. 

Pro možnost objektivního hodnocení byly mapové prezentace zpracovány vždy pro celý rozsah 

kolektoru i mimo posuzovaný HGR, což umožňuje sledovat změny i mimo jeho hranice. Stejný 

princip byl použit i v případě statistického zpracování, prezentovaného tabelární formou, které umožní 

porovnávat převládající trendy posuzovaného HGR s regionálním stavem v širším okolí. Z výsledků 

vyplývají následující závěry: 

1. Z plošného rozdělení transmisivity pomocí Krigingové interpolace lze v ploše HGR 4630 lze 

vydělit dvě oblasti. Jih rajonu v okolí Děčína je charakteristický vysokým indexem Y 

přesahujícím hodnoty 6.  
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2. Směrem k severu transmisivita klesá zhruba o jeden řád až na hodnoty blížící se indexu Y 

rovnému 4,5. 

3. V průměru HGR 4630 disponuje víceméně podobnými hodnotami transmisivity jako kolektor 

BC v celé své ploše rozsahu, nicméně především v severní části jsou hodnoty průtočnosti 

výrazně nižší než sousední HGR 4660. 

 

Obrázek 5-2 Rozdělení transmisivity kolektoru BC ve formě indexu Y 

 

 

Obrázek 5-3 Rozdělení propustnosti kolektoru BC ve formě indexu Z 

 

Index Z byl odvozen z hodnot indexu Y podle postupu navrženého Jetelem (1985), při kterém se od 

hodnoty Y odečítá logaritmus délky otevřeného úseku filtrů. V tomto případě byl zadán otevřený úsek 

L ve smyslu Jetela (1985). Výsledek podává prakticky identický prostorový obraz jako u indexu Y. 

 

Tabulka 5-1 Popisná statistika indexu Y a Z HGR 4630 kolektoru BC  
ve srovnání s hodnotami platnými pro celý kolektor BC 

 Kolektor BC v HGR 4630 Kolektor BC celkově 

Popisná statistika hodnot  Y T m2/s Z Kf m/s Y T m2/s Z Kf m/s 

Stř. hodnota 5,33 2,13.10-4 3,89 5,13.10-6 5,41 2,57.10-4 3,86 5,13.10-6 

Medián 5,83 6,76.10-4 4,07 1,17.10-5 5,44 2,75.10-4 3,90 2,69.10-4 

Směr. odchylka 0,85  0,81  0,93  0,99  

Rozdíl max-min 2,39  2,54  5,41  6,59  

Minimum 4,00 1,00.10-5 2,21 3,46.10-7 2,24 1,73.10-7 0,35 2,0.10-9 

Maximum 6,39 2,45.10-3 4,75 5,62.10-5 7,65 4,90.10-2 6,94 8,71.10-3 

Počet 17  17  664  664  

Y - index transmisivity, T - koeficient transmisivity, Z - index propustnosti, Kf – koeficient hydraulické vodivosti  
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Tabulka 5-2 Popisná statistika indexu Y a Z HGR 4630 kolektoru A  

ve srovnání s hodnotami platnými pro celý kolektor A_AB v HGR 4611, 4612, 4630 a 4660 

 Kolektor A v HGR 4630 Kolektor A celkově 

Popisná statistika hodnot  Y T m2/s Z Kf m/s Y T m2/s Z Kf m/s 

Stř. hodnota 5,47 2,95.10-4 4,9 7,94.10-5 5,36 2,29.10-4 4,07 1,17.10-6 

Medián     5,63 4,26.10-4 4,16 1,44.10-5 

Směr. odchylka     1,14  1,28  

Rozdíl max-min     5,72  6,33  

Minimum 5,3 2.10-4 4,1 1,26.10-5 1,93 8,53.10-8 0,61 4,07.10-9 

Maximum 5,98 9,55.10-4 5,9 7,94.10-4 7,65 4,46.10-2 6,94 8,7.10-3 

Počet 4  3  202  202  

Y - index transmisivity, T - koeficient transmisivity, Z - index propustnosti, Kf – koeficient hydraulické vodivosti  

 

Průměrná transmisivita kolektorů A i BC odvozená z indexu Y (bez zavedení přepočtové diference 

„d“ podle Jetela, 1985) je podle klasifikace Krásného (1986) v kategorii III. střední. Průměrný 

koeficient filtrace je v kategorii V. – horniny dosti slabě propustné (Jetel 1973).    

 

 

5.2. SYSTÉMOVÁ ANALÝZA OBĚHU PODZEMNÍ VODY  

Koncepce hydraulického modelu pro region 13, resp. HGR 4630 je založena na následujících 

vstupních předpokladech a vlastnostech prostředí: 

 Rajon „Děčínský Sněžník" zaujímá plochu 97,7 km
2
. 

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

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

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

bilanční kritérium - porovnání vyhodnocené a modelové drenáže podzemní vody do říční 

sítě. 

 Nepropustné podloží křídových sedimentů tvoří horniny krystalinika. Výměnu 

podzemní vody s podložními jednotkami lze z bilančního hlediska zanedbat. 

 V modelovém regionu 13 jsou vyvinuty 4 kolektory: 

– kolektor A (perucko-korycanské souvrství), 

– kolektor B (bělohorské souvrství), 

– kolektor C (jizerské souvrství), 

– kolektor D (teplické a březenské souvrství). 

 Při současném výskytu tvoří kolektory B a C jediné kolektorské těleso (hlavní 

kolektor BC). 

Bazální kolektor A je v celém území rajonu 4630 oddělen nepropustnou polohou na bázi 

bělohorského souvrství. V hodnoceném rajonu se vyskytují 2 kolektory: 

– bazální kolektor A v perucko-korycanském souvrství  

– hlavní kolektor BC-C v bělohorském a jizerském souvrství. 

 Hlavní a bazální kolektor odděluje cca 10 m mocná vrstva slínovců na bázi bělohorského 
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souvrství. Bazální hydrogeologický rajon není v zájmovém území samostatně vymezen. 

 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. 

V území hydrogeologického rajonu 4630 je dlouhodobě aktivních přibližně 8 odběrů 

podzemní vody. Podzemní voda je jímána z hlavního kolektoru BC i bazálního kolektoru A. 

 

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 (tab. 5-3) 

 

Tabulka 5-3 Přehled objektů ČHMÚ s časovými řadami pozorování hladiny podzemí vody 

KLIC_GDO Název Lokalita 

Sledován 

 od roku 

Sledovaný 

 parametr Kolektor 

65511 DSNST1 Kristin Hrádek 1993 H, J TURON 

DTB DSNST1 

Průměr 389.47 

Medián 389.55 

Modus 388.55 

Maximum 390.9 

Minimum 388.06 

Variační rozpětí 2.84 

90% překročení 388.21 

85%překročení 388.33 

Trend ANO 

 

Obrázek 5-4 ukazuje kolísání hladiny na vrtu DS-NST-1 (VP8505). Od roku 1998 je patrný pokles 

hladiny podzemní vody. Pokles činí 0,00038 m denně a je statisticky významný. Režim hladiny je bez 

ročního chodu. Pokles je způsobený pravděpodobně zvýšeným odběrem podzemních vod a odtokem 

na území Německa.  

. 
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Obrázek 5-4 Časové řady kolísání hladiny podzemních vod na vrtu ČHMU VP8505 (kolektor C) 

 

5.3. NÁVRH NA DOPLNĚNÍ POZOROVACÍ SÍTĚ PODZEMNÍCH VOD 

V hydrogeologickém rajonu jsou k dispozici naměřené koncentrace ze čtyř objektů sledování ČHMÚ, 

přičemž všechny jsou dlouhodobě sledovány. Současná existující data z odběrů podzemních vod 

zahrnovala také 10 odběrů (všechny vodárenské). 

Vzhledem k celkové ploše rajonu 98 km
2
 je počet objektů sledování jakosti podzemních vod ČHMÚ 

více než dostatečný, vzhledem ke zvýšené koncentraci hexazinonu by měl být zjištěn důvod těchto 

hodnot, případně zjistit o jaký zdroj znečištění se jedná – přinejmenším kvůli reprezentativnosti 

objektu z hlediska plošných zdrojů znečištění. 

Z navrhovaných hydrogeologických pozorovacích objektů v rámci projektu nebyl realizován žádný. 
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Obrázek 5-5 Izopiezy hladin podzemní vody kolektoru A, AB v oblasti 3 
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Obrázek 5-6 Izopiezy hladin podzemní vody kolektoru C, BC v oblasti 3 
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6. MODELOVÉ VÝPOČTY ZÁSOB PODZEMNÍCH VOD 

6.1. HYDROLOGICKÝ MODEL 

6.1.1. DOTACE PODZEMNÍCH VOD 

POPIS SADY POVODÍ A DOSTUPNÝCH DAT 

HGR Děčínský Sněžník je hydrogeologická struktura na levém břehu Labe severozápadně od Děčína. 

Vyskytující se hydrogeologické kolektory ve svrchnokřídové sedimentaci jsou jen částečně 

samostatné, oddělené jen poloizolátory. Z bilančního hlediska se proto pracuje se spojeným 

kolektorem ABC, který se vyskytuje v propustných pískovcových polohách cenomanského a 

turonského stáří. 

Propustnost kolektoru je průlinově-puklinová, infiltrace nastává v celé ploše HGR, odvodnění nastává 

na jih (Jílovský potok), východ (Labe) a na sever (mimo hranice státu do Německa, zprostředkovaně 

také do Labe). 

V HGR 4630 je k dispozici pouze pozorování odtoku z povodí Jílovského potoka, které zasahuje také 

do HGR 4612. Řada pozorování v profilu Děčín (2290) je z období 1994-2008. Průtoky v uvedeném 

profilu jsou pozorované vodoměrnou stanicí ČHMÚ. 

Poloha povodí v rajonu je znázorněna na obr. 6-1, základní charakteristiky a informace o dostupných 

datech obsahuje tabulka 6-1. 

 

Tabulka 6-1 Přehled povodí – základní charakteristiky a dostupná data 

ID  DBC ANALOG P  

[mm] 

Qa 

[m3/s] 

NV 

[m n. m.] 

A 

[km2] 

IA 

[km2] 

KALIB 

4630p22 

90 

povodí 

Jílovský p. 

(Děčín) 

2290  738.48 0.574 425.68 74.83 29.42 1994- 

2008 

HGR HGR - TRANS 779.58 - 435.16 97.70 97.70 NE 

ID: Identifikace povodí nebo části HGR; DBC: databankové číslo povodí / postup odvození mezipovodí; ANALOG: ID 

vodoměrné stanice, použité jako analogon (SYN/TRANS pro HGR indikuje metodu odvození hydrologické bilance pro celý 

hydrogeologický rajon); P: průměrná dlouhodobá výška srážek mm/rok za období 1981-2010; Qa: průměrný dlouhodobý 

roční průtok za pozorované období; NV: průměrná nadmořská výška; A: plocha povodí nebo části HGR; IA: plocha z dílčího 

povodí ležící v HGR; KALIB: období, z kterého byla použita data pro kalibraci hydrologického modelu;  

 

V rámci projektu nebyla na území HGR zřízena žádná doplňující pozorování, vhodný profil 

pro dostatečně spolehlivé měření na tocích v HGR nebyl nalezen. 
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Obrázek 6-1 Lokalizace zájmové oblasti s polohou relevantních vodoměrných stanic VÚV a ČHMÚ  

 

INFORMACE O MÍŘE OPRAV PRŮTOKŮ O UŽÍVÁNÍ 

Průtokové řady použité pro kalibraci hydrologických modelů dílčích povodí i pro separaci základního 

odtoku nebyly opraveny o užívání vod. Obrázek 6-2 poskytuje informace o souhrnném užívání vod v 

dílčích povodích. Míru ovlivnění vyjádřenou v % celkového odtoku obsahuje tabulka 6-2. 

 

 

Obrázek 6-2 Souhrnné užívání vod v dílčích povodích.  

POV: povrchový odběr, POD: podzemní odběr, VYP: vypouštění 
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Tabulka 6-2 Míra ovlivnění průtoků ve vodoměrných  

v % celkového odtoku pro jednotlivá období 

.JEV  %  

(1981-2010) 

%  

(2001-2010) 

tis.m3/měsíc 

(1981-2010) 

tis.m3/měsíc  

(2001-2010) 

mm/rok 

(1981-2010) 

mm/rok 

(2001-2010) 

POD HGR NaN NaN 97.01 73.74 11.91 9.06 

POD povodí Jílovský p. 

(Děčín) 

6.54 3.44 37.64 20.47 6.04 3.28 

POV povodí Jílovský p. 

(Děčín) 

0.66 0.17 3.57 0.98 0.57 0.16 

VYP povodí 

Jílovský p. (Děčín) 

2.58 4.44 14.97 25.82 2.40 4.14 

POV: povrchový odběr; POD: podzemní odběr; VYP: vypouštění; NaN: žádné evidované užívání 

 

POSTUP A VÝSLEDKY STANOVENÍ PODZEMNÍHO ODTOKU A DOTACE 

PODZEMNÍCH VOD 

V případě hydrogeologických rajonů s menším počtem pozorovaných dat, což je případ HGR 4630 

bylo nutno volit tento postup:  

1. Pro všechna dílčí povodí a pro celý HGR byly vypočteny řady průměrných srážek a 

průměrných teplot v období 1981-2010. 

2. Pro povodí s měsíčním pozorováním byl kalibrován model BILAN, s využitím pozorovaného 

odtoku. 

3. Hydrologická bilance pro HGR byla modelována pomocí meteorologických dat pro HGR. 

Výsledky pro HGR dle této metodiky jsou dále označovány HGR_TRANS. 

Výsledky ve formě datových řad měsíčních průměrů veličin hydrologické bilance, včetně základního 

odtoku a dotace zásob podzemní vody jsou předány odběrateli v elektronické formě spolu s výsledky 

pro dílčí povodí. 

Pro rámcové posouzení dílčích i finálních výsledků uvádíme na obr. 6-3 průběhy měsíčních řad 

pozorovaného a modelovaného odtoku, na obr. 6-4 a 6-5 průběhy základního odtoku stanovené 

modelováním. 

Hodnota koeficientu Nash-Sutcliffe pro vyjádření shody průtoku simulovaného modelem Bilan a 

měřeného průtoku je pro povodí Jílovský potok (Děčín) 0.32. 

Na obr. 6-6 a 6-7 jsou pro všechny použité dílčí části HGR a pro HGR jako celek vyneseny řady 

měsíčních dotací zásob podzemní vody. 

Sezónní průběh základního odtoku ve formě pravděpodobnostních polí, vyjádřený pro zužující se 

rozmezí kvantilů od nejširšího 10-90% po nejužší 40-60%, stanovený pro období 1981-2010 a 2001-

2010 je na obr. 6-8. Stejné charakteristiky jsou na obr. 6-9 pro dotace podzemní vody. 

Na obr. 6-10 pro základní odtok, na obr. 6-11 pro dotace podzemní vody jsou čáry překročení 

zpracované  z chronologických  řad,  tj.  ze  všech  měsíců  období  1981-2010  a  2001-2010. 
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Obrázek 6-3 Pozorovaný a modelovaný odtok  

[mm/měsíc]. 

 

Obrázek 6-4 HGR. Základní odtok  

[mm/měsíc]. 
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Obrázek 6-5 Povodí Jílovský potok (Děčín). Základní odtok  

[mm/měsíc]. 

 

 

Obrázek 6-6 HGR.  Modelovaná dotace podzemních vod  

[mm/měsíc]. 
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Obrázek 6-7 Povodí Jílovský potok (Děčín). Modelovaná dotace podzemních vod  

[mm/měsíc]. 

 

 

Obrázek 6-8 Pravděpodobnostní pole – základní odtok 

[mm/měsíc]. Plné plochy odpovídají období 1981-2010, čáry období 2001-2010 
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Obrázek 6-9 Pravděpodobnostní pole – dotace podzemní vody 

Plné plochy odpovídají období 1981-2010, čáry období 2001-2010 

 

 
Obrázek 6-10 Čára překročení měsíčního základního odtoku  

[mm/měsíc]. 
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Obrázek 6-11 Čára překročení měsíční dotace podzemní vody  

[mm/měsíc]. 

 

 

SOUHRNNÉ CHARAKTERISTIKY HYDROLOGICKÉ BILANCE 

Podle hydrologického modelování na území HGR činí za období 1981 až 2010 specifická dotace 

podzemních vod 5.54 l/s/km
2
, celková dotace je pak 174.92 mm/rok. 

Souhrnné charakteristiky hydrologické bilance za modelované mezipovodí a celý hydrogeologický 

rajon jsou uvedeny v tab. 6-3 a 6-4. 

 

Tabulka 6-3 Shrnutí hydrologické bilance (1981-2010). 

 P [mm] R [mm] RM [mm] P – R [mm] ET [mm] RC [mm] RC [l/s/km2] 

povodí Jílovský p. 

(Děčín) 

738.44 241.97* 245.26 492.3* 486.63 154.86 4.91 

.HGR 779.55 NA 275.87 503.68 496.8 174.92 5.54 

*nejsou k dispozici data pro celé období P - Měsíční srážkový úhrn, R - Měsíční odtoková výška (pozorovaná), RM Měsíční 

odtoková výška (modelovaná), ET – evapotranspirace, RC - Dotace zásob podzemní vody 

 

Tabulka 6-4 Shrnutí hydrologické bilance (2001-2010). 

 P [mm] R [mm] RM [mm] P – R [mm] ET [mm] RC [mm] RC [l/s/km2] 

povodí Jílovský p. 

(Děčín) 

777.3 242.12* 255.41 477.38* 494.7 168.34 5.33 

.HGR 820.56 NA 283.46 537.1 507.87 187.83 5.95 

* nejsou k dispozici data pro celé období 
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POSOUZENÍ VÝVOJE PRŮMĚRNÝCH VELIČIN HYDROLOGICKÉ BILANCE 

Na obr. 6-12 až 6-17 jsou znázorněny průběhy ročních řad základních veličin hydrologické bilance za 

období 1961–2010 v jednotlivých dílčích povodích a částech HGR. Silnou čárou je vyznačen průměr 

vyhlazený lokální regresí (každý bod je stanoven na základě váženého lineárního modelu, váhy jsou 

kubickou funkcí převrácené hodnoty vzdálenosti), šedivý pás odpovídá 95% intervalu spolehlivosti 

odhadu průměru. Vývoj srážek i teploty je uveden i v kapitole 4.2 Hydrologie. 

 

 

Obrázek 6-12 Vývoj průměrných ročních srážek.  

 

 

Obrázek 6-13 Vývoj průměrné roční teploty. 
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Obrázek 6-14 Vývoj aktuální evapotranspirace (odhad z modelu BILAN). 

 

 

Obrázek 6-15 Vývoj průměrného ročního odtoku (odhad z modelu BILAN). 

 

 

Obrázek 6-16 Vývoj průměrné roční dotace zásob podzemní vody (odhad z modelu BILAN).  
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Obrázek 6-17 Vývoj průměrného ročního základního odtoku (odhad z modelu BILAN). 

 

V tab. 6-5 až 6-8 jsou uvedeny průměry odtoku, aktuální evapotranspirace, dotace zásob podzemních 

vod a základního odtoku za období 1981-2010, porovnané s průměry za období 2001-2010 a 1961-

1980 pomoci poměrů hodnot. Vývoj srážkových úhrnů a teploty je uveden v kapitole 4.2. 

 

Tabulka 6-5 Vývoj odtoku (odhad z modelu BILAN) 

období 
1961-1980 1981-2010 2001-2010 

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

.HGR 269.81 275.87 1.02 283.46 1.03 

povodí Jílovský p. (Děčín) 240.87 245.26 1.02 255.41 1.04 

 

Tabulka 6-6 Vývoj aktuální evapotranspirace (odhad z modelu BILAN) 

období 
1961-1980 1981-2010 2001-2010 

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

.HGR 468.98 496.80 1.06 507.87 1.02 

povodí Jílovský p. (Děčín) 459.83 486.63 1.06 494.70 1.02 

 

Tabulka 6-7 Vývoj dotace zásob podzemní vody (odhad z modelu BILAN) 

období 
1961-1980 1981-2010 2001-2010 

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

.HGR 168.83 174.92 1.04 187.83 1.07 

povodí Jílovský p. (Děčín) 149.55 154.86 1.04 168.34 1.09 

 

Tabulka 6-8 Vývoj základního odtoku (odhad z modelu BILAN). 

období 
1961-1980 1981-2010 2001-2010 

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

.HGR 162.52 171.38 1.05 171.66 1.00 

povodí Jílovský p. (Děčín) 144.39 151.49 1.05 153.49 1.01 
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6.1.2.  POSOUZENÍ MOŽNÝCH DOPADŮ ZMĚN KLIMATU 

Posouzení možných dopadů klimatické změny bylo provedeno na základě simulací 15 regionálních 

klimatických modelů pro časové horizonty 2025 (2011-2040), 2055 (2041-2070) a 2085 (2071- 2100). 

Vzhledem k dostupným datům jsou uvažovány změny oproti období 1961-1990, které je standardně 

uvažováno pro referenční klima ve studiích dopadů změn klimatu. 

Uvažované změny srážek i teploty udává obr. 6-18. Pro srážky předpokládají klimatické modely 

pokles v letních měsících (dle časového horizontu 5-25 %), po zbytek roku spíše růst. Teplota roste 

pro všechny tři časové horizonty po celý rok, v průměru cca o 1.5, 2.2 a 3.5 °C. 

Dopady uvedených změn meteorologických veličin na základní odtok, dotaci podzemních vod a 

celkový odtok ukazuje obr. 6-19. Z hlediska možných využití podzemních vod je podstatné, že 

zejména v časově vzdálenějších časových úrovních se základní odtok od května až do listopadu 

zmenšuje. 

 

 

Obrázek 6-18 Měsíční změny srážek (poměr) a teploty vzduchu (rozdíl)  

dle RCM simulací pro jednotlivé měsíce. Krabicové grafy indikují 5%, 25%, 50%, 75% a 95% kvantil rozdělení 

měsíčních změn v souboru klimatických modelů. 



Rebilance zásob podzemních vod                                                         ID EIS 10051606-SFŽP 

78 

 

 

Obrázek 6-19 Měsíční změny základního odtoku [-], dotace zásob podzemní vody [mm] a odtoku  

dle RCM simulací pro jednotlivé měsíce. Krabicové grafy indikují 5%, 25%, 50%, 75% a 95% kvantil rozdělení 

měsíčních změn v souboru klimatických modelů 

¨ 

ZHODNOCENÍ MONITORINGU A NÁVRH ÚPRAVY POZOROVACÍ SÍTĚ. 

Stávající stanice na Jílovském potoce jako ukazatel hydrologických poměrů v posuzovaném rajonu 

postačuje, další měření se nenavrhuje. 
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6.2. HYDRAULICKÝ MODEL PROUDĚNÍ PODZEMNÍ VODY 

Modelové zhodnocení oblasti hydrogeologického rajonu (HGR) 4630 – Děčínský sněžník je 

zpracováno v rámci regionálního modelu regionu 13 „Křída dolního Labe“. Situace území 

regionálního hydraulického modelu a hodnoceného hydrogeologického rajonu 4630 je vykreslena v 

Obr. 6-20. 

Území modelového regionu 13 skládají hydrogeologické rajony: 

 4611 Křída Dolního Labe po Děčín – levý břeh, jižní část, 

 4612 Křída Dolního Labe po Děčín – levý břeh, severní část, 

 4620 Křída Dolního Labe po Děčín – pravý břeh, 

 4630 Děčínský Sněžník, 

 4640 Křída horní Ploučnice, 

 4650 Křída dolní Ploučnice a Horní Kamenice, 

 4660 Křída dolní Kamenice a Křinice, 

 4720 Bazální křídový kolektor od Hamru po Labe, 

 4730 Bazální křídový kolektor v benešovské synklinále. 

 
Obrázek 6-20 Situace hydrogeologického rajonu 4630 a modelového regionu 13  

je barevně odlišena, šedivě - plocha území regionálního hydraulického modelu 
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Regionální hydraulický model proudění podzemní vody byl zpracován ve 3 etapách: 

1. Stacionární simulace neovlivněných poměrů proudění podzemní vody a simulace 

proudění při odběrech blízkých maximálním (z počátku devadesátých let). 

Nakalibrovány byly hydraulické parametry modelu a model byl validován. 

2. Transientní  simulace  proudění  podzemní  vody  pro období  hydrologických  let  2001-

2010. Nakalibrovány byly kapacitní parametry modelu. Z této simulace byl statistickým 

zpracováním výsledků pro jednotlivé měsíce odvozen průměrný hydrologický rok určený 

pomocí parametru doplnění (efektivní infiltrace) a prázdnění (drenáže) zásob podzemní vody. 

3. Stacionární simulace proudění pro účely závěrečné rekalibrace modelu při využití 

výsledků průzkumů realizovaných  v  rámci  projektu  Rebilance.  Na  základě  výsledků  

stacionárního a transientního modelu a analýzy aktuálních odběrů podzemní vody byly 

zpracovány variantní simulace regionálního vlivu změn odběrů. 

 

6.2.1. OKRAJOVÉ PODMÍNKY A VSTUPNÍ DATA 

Koncepce stacionárních simulací regionálního modelu je založena na předpokladu, že simulovány jsou 

ustálené úrovně hladiny podzemní vody při průměrné infiltraci, při odpovídajících průměrných 

odběrech a při obvyklé drenáži podzemní vody do říční sítě. Stacionární simulace proudění podzemní 

vody v základních hydrogeologických rajonech (včetně hodnoceného rajonu 4630) byly realizovány 

ve dvou základních variantách: 

 varianta neovlivněného proudění bez odběrů podzemní vody, 

 varianta při odběrech podzemní vody na úrovni blízké maximálním odběrům. 

Kromě základních modelových simulací byly provedeny účelové stacionární simulace směřující k 

analýze samotného matematického modelu (analýzy senzitivity parametrů modelu) a k analýze režimu 

proudění podzemní vody  v zájmové  lokalitě a  jeho  ovlivnění odběry (simulace  alternativ 

vodohospodářského využití struktury). 

Základní varianta transientního modelu byla zpracována v měsíčním časovém kroku pro období 

hydrologických let 2001 - 2010. 

 

KONCEPČNÍ MODEL 

Koncepce hydraulického modelu pro region 13, resp. HGR 4612 je uvedena v kapitole 5 Koncepční 

hydrogeologický model. 

 

DISKRETIZACE MODELOVÉHO ÚZEMÍ 

Rozsah modelového území je vykreslen v obr. 6-20. Hydrogeologické rajony hodnocené v rámci 

modelového regionu 13 jsou barevně odlišeny. Důvodem rozšíření modelové oblasti za hranice 

hodnocených rajonů je volba vhodných okrajových podmínek. 

Modelové území je v horizontální rovině pokryto výpočetní sítí se čtvercovými elementy o straně 100 

m.  

Ve vertikálním směru prostor regionálního modelu tvoří 5 modelových vrstev: 
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1. Pomocí  první  modelové  vrstvy  je  simulována  připovrchová  zóna  s  mělce  založeným 

prouděním podzemní vody. 

2. Druhá modelová vrstva reprezentuje sedimenty v nadloží hlavního kolektoru BC-C. 

3. Třetí modelová vrstva reprezentuje v území rajonu 4630 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. 

V rámci vertikální modelové diskretizace je pro území hodnoceného rajonu 4630 přijat koncept 3 

aktivních vrstev. Proudění podzemní vody je simulováno v rámci 3. - 5. modelové vrstvy. 

 

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 4630 je srážková infiltrace zadána v intervalu 4.2 – 7.3 l/s/km
2
. Maxima efektivní srážkové 

infiltrace jsou zadána v oblasti Děčínského sněžníku. Minima efektivní infiltrace v hydrogeologickém 

rajonu 4630 jsou zadána v nivách Jílového potoka a Labe. Plošné rozložení modelové infiltrace je 

odvozeno úpravou matic srážkového normálu období 1981 - 2010 poskytnutých z ČHMÚ. Pro 

hydrogeologický rajon 4630 je modelová infiltrace zadána na celkové úrovni 546 l/s. To odpovídá 

specifiku 5.6 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. 
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Rozložení modelových zón horizontální hydraulické vodivosti zadávaných ve 3. modelové vrstvě 

(kolektor BC) je dokumentováno v obrázku 6-26, rozložení modelových zón zadávaných v 5. 

modelové vrstvě (kolektoru A-AB) je dokumentováno v obrázku 6-27. Koeficient  modelové  

hydraulické vodivosti v kolektoru BC na větší části území HGR 4630 má hodnotu 2.10
-6

 m/s. 

Koeficienty hydraulické vodivosti v bazálním kolektoru  v  oblasti HGR 4630 jsou zadány  v rozmezí 

1.10
-7

 až 1.7.10
-5

 m/s. Pro zájmové území rajonu bylo k dispozici menší množství vstupních dat. 

Koncepce modelového řešení vychází především z analogie s okolními rajony. 

Modelové hodnoty specifické napjaté storativity byly při kalibraci transientního modelu v 5. modelové 

vrstvě zadány hodnotou 2.10
-6

 m
-1

. Modelové hodnoty volné storativity jsou ve 3. modelové vrstvě 

zadány v rozmezí 3.5 % - 6 %. 

 

6.2.2. MODELOVÉ PRŮBĚHY HLADIN A PROUDĚNÍ PODZEMNÍ VODY  

REŽIM NEOVLIVNĚNÝ ODBĚRY 

Izolinie hladiny podzemní vody varianty bez simulovaných odběrů obsahuje obrázek 6-28 pro 3. 

modelovou vrstvu (hlavní kolektor BC), resp. obrázek 6-29 pro 5. modelovou vrstvu (bazální kolektor 

A). 

Nejnižší úroveň hladina v bazálním kolektoru A dosahuje při SV okraji rajonu - v kaňonu Labe na 

soutoku s levostranným přítokem Gelobtbach (cca 120 m n. m.). Proti toku Labe směrem k Děčínu je 

báze levobřežních křídových sedimentů situována v úbočí kaňonu Labe. 

Hladina v bazálním kolektoru je ukloněna směrem k údolí Labe. Na severu hydrogeologického rajonu 

4630 sedimenty křídy přesahují do Spolkové republiky Německo. 

Hladina podzemní vody v hlavním  kolektoru BC je v celém  úseku mezi Děčínem  a Hřenskem 

odtržená od hladiny Labe. Nejvyšší hladina podzemní vody (přes 500 m n. m.) se v hlavním i 

bazálním kolektoru vyskytuje mezi obcemi Tisá, Sněžník a  Kamenec.  V  oblasti státní hranice je  

hladina v bazálním kolektoru BC zapadlá pod úroveň říční sítě. K drenáži podzemní vody do 

levostranných přítoků Labe dominantně dochází až na území Německa. V centrální oblasti rajonu se 

vyskytuje rozvodnice mezi Jílovským potokem a dalšími levostrannými přítoky Labe (zaústěnými až 

na německém území). 

Vlastní zdroje podzemní vody v území hydrogeologického rajonu tvoří součet infiltrace do všech 

modelových vrstev: 412 (kolektor BC) + 134 (kolektor A) = 546 l/s. Výchozy kolektoru A jsou 

situovány na západě zájmového území. 

Hladina podzemní vody v hlavním kolektoru BC je na většině území výš, proto dominuje sestupný 

proud podzemní vody přes izolátor do bazálního kolektoru A. Z modelu je vyčíslený přítok přes bázi 

hlavního kolektoru 302 l/s. 
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Tabulka 6-9 Bilance proudění podzemní vody; neovlivněné poměry proudění; 3 – 5 modelová vrstva 

 infiltrace toky odběr

y 

podloží 4612 4620 4650 4660 SRN celkem 

přítok (l/s) 412 3 0 89 23 0 1 11 5 543 

odtok (l/s) 0 181 0 302 31 2 6 0 22 543 

 

 infiltrace toky odběr

y 

nadloží podlo

ží 

4612 4620 4650 4660 SRN celkem 

přítok (l/s) 0 0 0 302 96 11 0 0 0 0 409 

odtok (l/s) 0 0 0 89 317 3 0 1 0 0 409 

 

 infiltrace toky odběr

y 

nadloží 4612 4660 4730 SRN celkem 

přítok (l/s) 134 0 0 317 9 18 0 152 630 

odtok (l/s) 0 285 0 96 13 36 3 197 630 

 

Přibližně polovina infiltrovaného množství podzemní vody v hlavním kolektoru BC (181 l/s) je 

drénována do říční sítě. V modelové bilanci drenáže bazálního kolektoru A (285 l/s) je započten i 

přetok do Labského kaňonu a následné odvodnění do Labe v místech denudace sedimentů křídy. 

Proud podzemní vody zejména v bazálním kolektoru směřuje podél státní hranice a průběžně vytéká a 

vtéká do ČR v závislosti na orientaci státní hranice a směru proudění. Mírně - v prvních desítkách litrů 

(197 - 152 = 45 l/s) převažuje odtok do SRN. 

Výměna podzemní vody s okolními hydrogeologickými rajony (4612, 4620, 4650 a 4660) je bilančně 

málo významná. Přítoky ze všech okolních jednotek (včetně SRN) jsou 229 l/s. Z modelu vyčíslený 

odtok vychází 313 l/s. Rajon je bilančně pasivní (odtok do okolních jednotek převyšuje přítok). 

 

SIMULACE PROUDĚNÍ PODZEMNÍ VODY S ODBĚRY 

Izolinie hladiny podzemní vody při simulovaných odběrech blízkých maximálním odběrům obsahuje 

obrázek 6-30 pro 3. modelovou vrstvu, resp. obrázek 6-31 pro 5. modelovou vrstvu. V přílohách jsou 

vyznačena i místa odběrů podzemní vody. Vykresleny jsou snížení hladiny podzemní vody oproti 

neovlivněnému stavu odběry. V území hydrogeologického rajonu 4630 je dlouhodobě aktivních 

přibližně 8 odběrů podzemní vody. Podzemní voda je jímána z hlavního kolektoru BC i bazálního 

kolektoru A. Bilančně významnější odběry podzemní vody  byly  v devadesátých  letech soustředěny v 

povodí Jílovského potoka: 

 mezi Bynovem a Oldřichovem (28 l/s), 

 SZ od Bělé (11 a 8 l/s), 

 v Čertově vodě (15 l/s). 

Na počátku devadesátých let bylo ze struktury čerpáno 88 l/s. Vlastní zdroje podzemní vody v 

hydrogeologickém rajonu (546 l/s ze srážkové infiltrace) z hlediska regionálního bilančního hodnocení 

se značnou rezervou kryly realizovaný odběr. Vliv simulovaných odběrů na území rajonu nemá 

regionální dosah. Dosahovaná snížení v blízkosti čerpaných vrtů jsou jednotky metrů. Na tvaru 

hydraulické deprese v dosahu jímacích objektů se částečně projevil průběh zlomů s větším skokem 

báze - zadány jako těsnící linie. 

 

 

 



Rebilance zásob podzemních vod                                                         ID EIS 10051606-SFŽP 

84 

 

Tabulka 6-10 Bilance proudění podzemní vody; maximální odběry; 3 – 5 modelová vrstva 

 infiltrace toky odběr

y 

podloží 4612 4620 4650 4660 SRN celkem 

přítok (l/s) 412 3 0 81 20 0 1 10 5 531 

odtok (l/s) 0 110 56 308 27 2 6 0 21 531 

 

 infiltrace toky odběr

y 

nadloží podlo

ží 

4612 4620 4650 4660 SRN celkem 

přítok (l/s) 0 0 0 308 88 8 0 0 0 0 405 

odtok (l/s) 0 0 0 81 321 3 0 1 0 0 405 

 

 infiltrace toky odběr

y 

nadloží 4612 4660 4730 SRN celkem 

přítok (l/s) 134 0 0 321 9 17 0 151 631 

odtok (l/s) 0 263 32 88 13 35 3 196 631 

 

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 4630 v období transientní simulace je dokumentován na obr. 6-

21. Průměrný celkový odběr dosahoval 75 l/s. Největší odběry podzemní vody byly evidovány pod 

databázovým číslem VHB 330554 (SčVK Ostrov-Ostrov, 38,2 l/s). 

 

 

Obrázek 6-21 Vývoj ročních odběrů v období hydrologických let 2001-2011 

 

Pro celý rajon je k dispozici jediný vrt s režimním pozorováním hladiny podzemní vody (DS-NST-1; 

Obr. 6-22). Vrt je situován severně od Děčínského Sněžníku - v povodí Liščího potoka. Hladina 

podzemní vody je v místě vrtu zakleslá 70 m pod terén. Zvodněn je 27 m mocný úsek na bázi 97 m 

hlubokého vrtu. Téměř po celou dobu dekády 2001 - 2010 dochází k poklesu hladiny podzemní vody. 

Vrt není vhodný pro kalibraci transientního režimu proudění podzemní vody 
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Obrázek 6-22 Hladiny ve vrtu DS-NST-1, období hydrologických let 2000-2010 

 

Koncepce transientního hydraulického modelu ve vztahu k infiltraci přejímá relativní měsíční hodnoty 

infiltrace do podzemních vod (RC) z hydrologického modelu. Absence měřených prvků neumožňuje v 

hydraulickém modelu docílit zpřesnění efektivní srážkové infiltrace z hlediska její časové distribuce. 

 

Obrázek 6-23 Roční hodnoty relativní infiltrace – transientní simulace období hydrologických let 2001- 2010 

 

 Pro  území  hydrologického  rajonu  4630  vychází  infiltračně  podprůměrné  především  roky 

2001, 2003 a 2004. 

 K rokům "infiltračně průměrným" náleží léta 2002, 2005, 2006 a 2007. 

 Roky 2009 a 2010 byly infiltračně nadprůměrné. 
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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 pro období hydrologických  let 

2001 až 2010. 

Hodnoty efektivní infiltrace v ploše hydrogeologického rajonu 4630 (průměrný hydrologický rok) jsou 

dokumentovány v grafu na Obr. 6-24. Odpovídající hodnoty měsíční drenáže podzemní vody do říční 

sítě v území rajonu jsou v grafu na Obr. 6-25. V grafech uvedené relativní hodnoty pro jednotlivé 

měsíce jsou násobky průměrné infiltrace resp. drenáže (546 l/s resp. 466 l/s) odladěné v rámci 

stacionárních simulací. Odběr je zadán na průměrné úrovni 75 l/s. 

 

 

Obrázek 6-24 Měsíční hodnoty relativní infiltrace – transientní simulace období hydrologických let 2001-2010 

 

 Nejvyšší dotace podzemní vody je stanovena pro měsíce listopad - duben.  

 Pouze v lednu, zřejmě kvůli častějším teplotám pod bodem mrazu, je infiltrace podprůměrná.  

 Na maximální březnové infiltraci se podílí tání sněhové pokrývky. 
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Obrázek 6-25 Drenáž podzemní vody do povrchových vod v pr ůměrném hydrologickém roce  

 

Modelová drenáž podzemní vody do povrchových toků vychází extrémně stabilní. Na tomto jevu se 

podílí iskutečnost, že efektivní doplňování zásob podzemní vody ze srážkové infiltrace nemá výraznou 

fázi nadprůměrného doplňování a následně naopak delší fázi výrazně podprůměrné, až nulové 

infiltrace. 

Maximální drenáž podzemní vody do říční sítě by měla nastávat v březnu. Minima drenáže podzemní 

vody do povrchových vod lze naopak očekávat v druhé polovině léta a na podzim. Metodicky, 

vzhledem k výskytu kolektoru BC ve výchozech, není v hodnoceném  hydrologickém rajonu 

simulována připovrchová zóna. Poměry proudění jsou komplikované, zejména ve  vlhčích periodách 

zřejmě dochází k napájení říční sítě v celé její délce. Přitom hladina podzemní vody je v některých 

vrtech zapadlá i desítky metrů pod úroveň terénu. Proudění podzemní vody v bělohorském a jizerském 

souvrství je třírozměrně - s poklesem výtlačné výšky směrem k bázi kolektoru AB. 

 

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 4630 simulovány odběry 84 l/s, 

 varianta  blízké  perspektivy  -  odběry  na  úrovni  maxima  dosaženého  za  roky  2007  -  

2010 z každého registrovaného odběrného místa, v HGR 4630 simulovány odběry 87.5 l/s. 

Porovnání variant celkového odběru z rajonu 4630 obsahuje tab. 6-11. Současný odběr podzemní vody 

je ve srovnání s maximálním odběrem přibližně o 4 % menší. Modelem testovaný perspektivní odběr, 

odvozený z kolísání odběrů  v  posledních letech,  je téměř shodný  s maximálními odběry. Odběry  

podzemní  vody  na  území  rajonu  jsou  dlouhodobě  vyrovnané.  Maximální,  současný i 

perspektivní odběr jsou si proto blízké. 
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Tabulka 6-11 Varianty zadaných modelových odběrů v HGR 4630 

 odběr (l/s) 

HG rajon plocha (km2) max. současný perspektivní 

4630 97.7 87.7 84 87.5 

 

V tabulkách 6-12, resp. 6-13 jsou uvedeny základní bilance pro varianty současných a perspektivních 

odběrů podzemní vody. 

 

Tabulka 6-12 Bilance proudění podzemní vody; současné odběry; 3 – 5 modelová vrstva 

 infiltrace toky odběry podloží 4612 4620 4650 4660 SRN celkem 

přítok (l/s) 412 3 0 89 21 0 1 11 5 541 

odtok (l/s)) 0 142 28 311 30 2 7 0 21 541 

 

 infiltrace toky odběry nadloží podloží 4612 4620 4650 4660 SRN celkem 

přítok (l/s) 0 0 0 311 97 10 0 0 0 0 418 

odtok (l/s) 0 0 0 89 325 3 0 1 0 0 418 

 

 infiltrace toky odběry nadloží 4612 4660 4730 SRN celkem 

přítok (l/s) 134 0 0 325 9 17 0 151 636 

odtok (l/s) 0 239 56 97 13 35 3 192 635 

 

Aktuální odběr je na podobné výši jako odběr z devadesátých let. Pouze došlo ke změně dominantně 

jímaného kolektoru z bazálního na hlavní. 

 

Tabulka 6-13 Bilance proudění podzemní vody; perspektivní odběry; 3 – 5 modelová vrstva 

 infiltrace toky odběr

y 

podloží 4612 4620 4650 4660 SRN celkem 

přítok (l/s) 412 3 0 82 21 0 1 10 5 533 

odtok (l/s) 0 143 29 303 29 2 6 0 21 533 

 

 infiltrace toky odběr

y 

nadloží podlo

ží 

4612 4620 4650 4660 SRN celkem 

přítok (l/s) 0 0 0 303 88 10 0 0 0 0 401 

odtok (l/s) 0 0 0 82 316 3 0 1 0 0 401 

 

 infiltrace toky odběr

y 

nadloží 4612 4660 4730 SRN celkem 

přítok (l/s) 134 0 0 316 9 17 0 151 627 

odtok (l/s) 0 238 58 88 13 35 3 192 627 

 

Odběry v rajonu nepodléhají významnějším změnám. Podíl současného odběru na vlastních zdrojích 

rajonu je 84 / 955 = 0,15. 

Vyčíslená modelová bilance rajonu nemá podklad v měření průtoků a v hodnocení odtoku podzemní 

vody realizovaném pro území rajonu. Stanovené údaje zdrojů podzemní vody reprezentují expertní 

odhad, vycházející z analogie velikosti modelové infiltrace a hydraulických charakteristik horninového 

prostředí s okolními hydrogeologickými rajony. V centrální části rajonu je hladina podzemní vody v 

hlavním kolektoru zakleslá hluboko pod terénem (vrt DS-NST-1). Přitom je na povrchu vyvinuta říční 

síť a dochází k odtoku podzemní vody i v připovrchové zóně. V hydraulickém modelu není 

připovrchová vrstva v oblastech výchozů kolektorů simulována. 
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Obrázek 6-26 Rozložení horizontální hydraulické vodivosti v 

modelu, kolektor C_BC v modelu regionu 13 
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Obrázek 6-27 Rozložení horizontální hydraulické 

vodivosti v modelu, kolektor A_AB v modelu regionu 13 
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Obrázek 6-28 Modelové izolinie hladiny podzemní 

vody, kolektor C_BC, neovlivněné poměry proudění 

v modelu regionu 13 
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Obrázek 6-29 Modelové izolinie hladiny podzemní 

vody, kolektor A_AB neovlivněné poměry proudění 

v modelu regionu 13 
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Obrázek 6-30 Modelové izolinie hladiny podzemní 

vody, kolektor C_BC, maximální odběry v modelu 

regionu 13 
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Obrázek 6-31 Modelové izolinie hladiny podzemní 

vody, kolektor A_AB, maximální odběry v modelu 

regionu 13 
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7. KVALITATIVNÍ STAV ÚTVARŮ PODZEMNÍCH VOD  

7.1. ÚPRAVÁRENSKÁ HLEDISKA VYUŽITÍ PODZEMNÍCH VOD 

UPRAVITELNOST PODZEMNÍ VODY NA VODU PITNOU 

Pro potřeby regionálního hodnocení bilancovaných hydrogeologických rajonů, případně oblastí byly 

jako vstupní informace využity existující výsledky chemických analýz převážně z jednorázových 

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

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

upravitelnosti podzemních vod na vodu pitnou bylo provedeno dle vyhlášky č. 120 ze dne 29. dubna 

2011, kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 

274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon 

o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů.  

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

tabulka 7-1. Hodnoceny byly všechny složky dle vyhlášky č. 120/2011 Sb. 

 

Tabulka 7-1. Kategorie upravitelnosti dle vyhlášky č. 120/2011 Sb.  

Kategorie upravitelnosti Typy úprav 

A1 

Úprava surové vody s koncovou dezinfekcí pro odstranění sloučenin a prvků, které mohou mít 

vliv na její další použití a to zvláště snížení agresivity vůči materiálům rozvodného systému 

včetně domovních instalací (chemické nebo mechanické odkyselení), dále odstranění pachu a 

plynných složek provzdušňováním. Prostá filtrace pro odstranění nerozpuštěných látek a zvýšení 

jakosti. 

A2 

Surová voda vyžaduje jednodušší úpravu, např. koagulační filtraci, jednostupňové odželezňování, 

odmanganování nebo infiltraci, pomalou biologickou filtraci, úpravu v horninovém prostředí a to 

vše s koncovou dezinfekcí. Pro zlepšení vlastností je vhodná stabilizace vody. 

A3 

Úprava surové vody vyžaduje dvou či vícestupňovou úpravu čiřením, oxidací, odželezňováním a 

odmanganováním s koncovou dezinfekcí popř. jejich kombinaci. Mezi další vhodné procesy se 

řadí např. využívání ozónu, aktivního uhlí, pomocných flokulantů, flotace. Ekonomicky 

náročnější postupy technicky zdůvodněné (např. sorpce na speciálních materiálech, iontová 

výměna, membránové postupy) se použijí mimořádně. 

>A3 

Vodu této jakosti lze výjimečně odebírat pro výrobu pitné vody s udělením výjimky příslušným 

krajským úřadem. Pro úpravu na vodu pitnou se musí použít technologicky náročné postupy 

spočívající v kombinaci typů úprav uvedených pro kategorii A3, při čemž je nutné zajistit stabilní 

kvalitu vyráběné pitné vody podle vyhlášky č. 252/2004 Sb. Přednostním řešením v těchto 

případech je však eliminace příčin znečištění anebo vyhledání nového zdroje vody. 

 

V každém rajonu (regionu, oblasti) byly zkonstruovány účelové mapy pro každí jednotlivý 

významnější kolektor samostatně, plus pro přípovrchovou zónu. 

V rajonech základní vrstvy došlo k vyřazení vrtů s hloubkou menší než 10 m pro hodnocení 

jednotlivých kolektorů; tyto mělké vrty byly zařazeny do samostatně hodnocené skupiny připovrchové 

zóny (viz níže).  

Údaje z pramenů byly zahrnuty vždy do konstrukce připovrchové zóny, a většinou zároveň do 

konstrukce map jednotlivých kolektorů - s výjimkou těch pramenů, které byly zařazeny do izolátoru či 

neznázorňovaného kolektoru. 

Pro konstrukci účelových map charakterizujících připovrchovou zónu (PPZ) byly použity analýzy 

podzemních vod z vrtů s hloubkou do 30 m a z pramenů bez ohledu na litologické rozdíly a kolektory. 

Do připovrchové zóny byly zařazeny i vrty s hloubkou menší než 10 m, které byly vyřazeny 
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z hodnocení jednotlivých kolektorů. Smyslem bylo vytvořit připovrchovou zónu celého rajonu, nikoli 

pouze bilancovaného kolektoru.  

Z hodnocení upravitelnosti podzemních vod v bilancovaných rajonech byly vyřazeny všechny analýzy 

starší roku 1960.  

 

Tabulka 7-2 Počet analýz podzemní vody v HGR 4630 

KOLEKTOR celkový počet analýz v databázi 
použité analýzy 

upravitelnost chemický typ 

A 16 16 16 

C 55 55 43 

Připovrchová zóna 47 47  

Indikace znečištění 1 1  

 

Analýzy podzemních vod z indikačních, monitorovacích a sanačních vrtů v oblasti starých 

ekologických zátěží nebyly zahrnuty do celkového hodnocení upravitelnosti podzemních vod. 

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

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

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

použity pro vyhodnocení upravitelnosti. 

V kolektoru A v HGR 4630 převažuje kategorie upravitelnosti A2, která je způsobena převážně 

zvýšeným obsahem železa. V okolí Děčína a Tisé převažuje kategorie A3, avšak z naprostého minima 

údajů nelz činit věrohodné závěry.  

I v kolektoru BC resp. C převažuje kategorie upravitelnosti A2, která je způsobena převážně nízkým 

ph, méně často zvýšeným obsahem železa. Kategorie A2 nepravidelně přechází v kategorii A3 (k pH, 

Fe se přidá Mn) i A1. Pouze v okolí bývalých dolů u Jílového (fluorit, baryt) se vyskytuje nejhorší 

kategorie >A3 (způsobená mj. F evidentně z těžby fluoritu) 

Připovrchová zóna přibližně odpovídá poměrům v kolektoru C - převažuje kategorie A2, méně A3. 

Kategorie >A3 pouze v okolí bývalých dolů u Jílového (viz výše). 

Znečištění s jedinou výjimkou (Fe, Cu u Tisé) chybí. 
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Obrázek 7-1 Upravitelnost podzemní vody kolektoru A 
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Obrázek 7-2 Upravitelnost podzemní vody kolektoru C_BC 
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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 4630 se nachází 3 vrty a jeden pramen s reprezentativními časovými řadami chemického 

složení vody. Odběry byly prováděny dvakrát ročně od roku 1991. Přehled vrtů je uveden v tabulce 7-

3 a na obr. 7-4, grafy koncentrací vybraných prvků na obr. 7-5.  

 

 

Obrázek 7-4 Lokalizace objektů s časovými řadami chemických analýz podzemní vody 

 

Tabulka 7-3. Přehled objektů s časovými řadami chemických analýz 

Typ  

objektu 
X Y 

Z  

(m n.m.) 
název  ČHMÚ kolektor 

hloubka 

 (m) 
lokalizace 

vrt -748671 -960938 418.7 DS-NT-2 VP 8456 C 17 Děčín (Maxičky) 

vrt -748661 -960982 418.57 DS-NC-2 VP 8455 A 202.8 Děčín (Maxičky) 

vrt -753113.2 -959187.8 459.75 DS-NST-1 VP 8505 C 92.5 Děčín (Bynov) 

pramen -757630 -963639 508 Pod stěnami PP 0823 C 0 Libouchec 

 

Vrty VP8456 a VP8505 (kolektor C_BC) projevují mírně stoupající tendenci téměř u všech 

porovnávaných složek. Oproti tomu vrt VP8455 (kolektor A) jeví tendenci snižování obsahu SO4 i Cl, 

podobně pramen PP0823 (kolektor C_BC). Avšak ani při stoupajícím obsahu se žádná 

z porovnávaných složek ani perspektivně neblíží limitům pro pitnou vodu (ve smyslu Vyhlášky č. 

252/2004 Sb.). 
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Obrázek 7-5. Časové řady s proloženými regresními přímkami koncentrací Cl, NO3 a SO4 a celkové mineralizace 

(TDS). 
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8. OCHRANA PŘÍRODNÍCH EKOSYSTÉMŮ 

 

AOPK ČR zpracovala „Vrstvy biotopů s vazbou na vodu v rozsahu detailně hodnocených rajonů + 

buffer 500 m včetně výběru prioritních území s cennými ekosystémy“. na základě metodiky Lustyk – 

Guth (2014). 

Materiál obsahuje několik vrstev zahrnujících a) vrstvu biotopů vázaných na vodu, b) vrstvu všech 

maloplošných zvláště chráněných území (MZCHÚ) a tabulku citací předmětů ochrany, c) vrstvu 

evropsky významných lokalit (EVL) a ptačích oblastí (PO) včetně identifikace těch s předmětem 

ochrany vázaným na vodu, d) vrstvu MZCHÚ s vazbou na podzemní vodu, a e) prioritní území v péči 

AOPK ČR s cennými ekosystémy k podrobnějšímu zpracování.  

Obrázek 8-1 ukazuje rozmístění jednotlivých maloplošných zvláště chráněných území, evropsky 

významných lokalit, ptačích oblastí v HGR 4630. Seznam MZCHÚ, EVL a PO je uveden i v tab. 8-1, 

8-2. 

 

 

Obrázek 8-1 Biotopy s vazbou na vodu, MZCHÚ, EVL a PO v HGR 4630 
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Tabulka 8-1 Seznam maloplošných zvláště chráněných území (MZCHÚ) v HGR 4630 

KOD KAT NÁZEV 

ROZLOHA 

(ha) 

Rozloha 

biotopu % 

Orgán ochrany 

přírody 

2101 PP Rybník u Králova mlýna 0,6047 0,5837 96,53 AOPK ČR 

2263 PR Rájecká rašeliniště 1,6712 1,3593 81,34 AOPK ČR 

2010 PP Jeskyně pod Sněžníkem 0,095 0,0239 25,16 AOPK ČR 

2163 PR Niva Olšového potoka 17,2153 9,6036 55,79 AOPK ČR 

1890 PP Pod lesem 20,3359 8,4627 41,61 AOPK ČR 

1811 OP Tiské stěny 1,7748 0 0 AOPK ČR 

1811 PP Tiské stěny 99,8119 1,7415 1,74 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 4630 

KOD SITECODE KAT NÁZEV 

ROZLOHA 

(ha) BIOREG PO_vodni PO_habitat PO_druh 

2815 CZ0422079 EVL Královomlýnský rybník 0,6047 c ano   1831 

2818 CZ0424111 EVL Labské údolí 1372,389 c ano 

 3260, 8310, 

91E0 

 1106, 1337, 

1355, 1831 

5478 CZ0420500 EVL Libouchecké bučiny 601,5499 c       

5485 CZ0420501 EVL Olšový potok 357,7672 c ano 

 6410, 7140, 

91D0, 91E0   

2300 CZ0421006 PO Labské pískovce 35479,98     

2315 CZ0421005 PO Východní Krušné hory 16367,7     

SITECODE – mezinárodní kód EVL či PO používaný v rámci soustavy NATURA 2000  

BIOREG – biogeografická oblast: c = kontinentální, p = panonská 

PO – ptačí oblast  

PO_vodni – uvádí, zda je v dané EVL předmět ochrany vázaný na vodu  

PO_habitat – uvádí, které habitaty jsou předmětem ochrany EVL  

PO_druh – uvádí, které druhy jsou předmětem ochrany EVL či PO  

 

 

8.1.  PRIORITNÍ MALOPLOŠNÉ ZVLÁŠTĚ CHRÁNĚNÁ ÚZEMÍ VE SPRÁVĚ 

AOPK ČR S VAZBOU NA PODZEMNÍ VODU 

AOPK ČR spravuje 24 CHKO (včetně PR a PP ležících na jejich území) a dále NPR a NPP mimo 

území národních parků a vojenských újezdů. Z těchto lokalit, ležících zároveň v zájmovém území, 

bylo po odborném posouzení vybráno 48 lokalit, které byly identifikovány jako prioritní z hlediska 

jejich vazby na podzemní vodu.  

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 



Rebilance zásob podzemních vod                                                         ID EIS 10051606-SFŽP 

104 

 

PP jsou prioritní z regionálního hlediska, zatímco z národního hlediska jsou prioritní MZCHÚ 

kategorií NPR a NPP.  

HGR 4630 obsahuje jednu vybranou lokalitu, která byla identifikována jako prioritní s cennými 

ekosystémy z hlediska jejich vazby na podzemní vodu: 

 

PR RÁJECKÁ RAŠELINIŠTĚ  

Popis: Dvě disjunktní lokality při státní hranici s Německem severně od obce Tisá. Jedná se zbytky 

kdysi patrně rozsáhlejšího rašeliniště vyvinutého na pískovcovém geologickém podloží (pískovce 

svrchní křídy).  

Vodní režim: Lokalita byla v minulosti antropogenně ovlivněna (odvodňovací kanály). Rašeliniště 

dlouhodoběji vykazuje vláhový deficit. Vodonosná vrstva pískovců je hluboko a rašeliniště nemá na 

tuto podzemní vodu napojení, je dotováno zřejmě jen srážkovou vodou. Ve studii F. Edoma z roku 

2002 je uváděn v severní části lokality vývěr podzemní vody, ale toto místo se nepodařilo při terénním 

šetření v roce 2014 potvrdit (Rauch 2014).  

 

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. 

 

8.1.1. POPIS JEDNOTLIVÝCH CHRÁNĚNÝCH ÚZEMÍ 

RÁJECKÁ RAŠELINIŠTĚ 

 

Obrázek 8-2 Rájecká rašeliniště  

(Foto: Petr Bauer, http://labskepiskovce.ochranaprirody.cz) 

 

Předmětem ochrany PR Rájecká rašeliniště jsou společenstva rašelinné vegetace s fytogeograficky 

významnými prvky, jedná se o rašelinné brusnicové bory. 

http://labskepiskovce.ochranaprirody.cz/
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Podloží tvoří svrchnokřídové pískovce, které na západě spočívají na krystaliniku Krušných hor. 

Převládají kvádrové pískovce z období spodního až středního turonu, do kterých prolínají jílovcové 

polohy. 

Nacházejí se zde se o chudé březové bory, charakteristické rašelinné lesy, reliktní bory a kyselé 

smrkové bučiny. Ze stromové vegetace se uplatňuje borovice lesní (Pinus sylvestris), jeřáb ptačí 

(Sorbus aucuparia) a bříza bělokorá (Betula pendula). Druhotně vysázené dřeviny smrk ztepilý (Picea 

abies) a modřín opadavý (Larix decidua) postupně odumírají a jsou z plochy rezervace odstraňovány. 

Keříčkovitá společenstva brusnice borůvky (Vaccinium myrtyllus), brusnice brusinky (Vaccinium vitis-

idaea), vlochyně bahenní (Vaccinium uliginosum) klikvy bahenní (Oxycoccus palustris) a vřesu 

obecného (Calluna vulgaris) se uplatňují v závislosti na vlhkostních poměrech. Z dalších druhů zde 

nalezneme suchopýr pochvatý (Eriophorum vaginatum), suchopýr úzkolistý (Eriophorum 

angustifolium) a sedmikvítek evropský (Trientalis europaea). Na ploše rezervace se vyskytují i 

některé vzácnější druhy játrovek a mechorostů, např.: Cephalozia connivens – rašeliništní druh a 

Cephaloziella subdentata - velmi vzácný rašeliništní druh a rašeliník Sphagnum cuspidatum rostoucí v 

rašelinných tůních. 

Ojediněle zde byl pozorován tetřívek obecný (Tetrao tetrix) a v hnízdní době také čečetka zimní 

(Carduelis flammea). Pravidelně hnízdí rehek zahradní (Phoenicurus phoenicurus). 

Výchovnými zásahy je možno docílit přirozené skladby dřevin, udržovat nízkou pokryvnost 

dřevinného patra. Pro vysoký stav zvěře je nutné nejcennější části udržovat oplocené. Těžební zásahy 

provádět v zimním období, aby nedošlo k poškození rašelinné vegetace. 

(http://labskepiskovce.ochranaprirody.cz/) 

 

KRÁLOVOMLÝNSKÝ RYBNÍK 

 

Obrázek 8-3 Žabníček vzplývavý na Královomlýnském rybníku  

(Foto: Petr Bauer, http://labskepiskovce.ochranaprirody.cz) 

 

Předmětem ochrany PP a EVL Královomlýnský rybník je žabníček vzplývavý (Luronium natans). 

Převládá v poměrně chudé vodní vegetaci a pokrývá téměř celou plochu rybníka, hustější porosty jsou 

v západní a střední části. Luronium natans se vyskytuje jen v submerzní formě. Z dalších vodních 

druhů zde roste Potamogeton natans. 

http://labskepiskovce.ochranaprirody.cz/
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Rybník je lemován pobřežními porosty ostřic (Carex spp.) a sítin (Juncus spp.). Je významnou 

lokalitou pro četné druhy vážek. 

Žabníček vzplývavý se vyskytuje v různých typech vodních a mokřadních biotopů, přednost dává 

stojatým či slabě tekoucím vodám, ale je možné se s ním setkat ve vlhkých příkopech, vysýchavých 

kalužích, kde při promrznutí oddenky vymrzají. V hlavní oblasti výskytu, na území západní Evropy, 

roste především v oligotrofních jezerech a rybnících nebo kanálech málo využívaných lodní dopravou; 

v nadmořských výškách do cca 400 metrů. 

Druh je náročný na kvalitu vody, prospívá při oligo- až mezotrofii, pH vody 6,1–8,2 a vysoké 

průhlednosti vody. Žabníček patří mezi konkurenčně velmi slabé druhy vodních rostlin a pouze 

obtížně přežívá v konkurenci jiných druhů. Vyhledává a osídluje nejčastěji stanoviště v iniciálním 

sukcesním stádiu a pro jeho udržení v přirozených i uměle vytvořených vodních plochách je nezbytná 

pravidelná disturbance. 

Žabníček je dnes v hlavní oblasti svého rozšíření negativně ovlivňován zejména eutrofizací a 

následnou expanzí konkurenčně silných druhů nebo mechanickým poškozováním rostlin, spojeným s 

lodní dopravou v kanálech.  

(http://labskepiskovce.ochranaprirody.cz, http://www.sandstones.org/Konference_Decin_CZ.pdf) 

 

JESKYNĚ POD SNĚŽNÍKEM 

 

Obrázek 8-4 Fluorit z PP Jeskyně pod Sněžníkem  

(Foto: Petr Bauer, http://labskepiskovce.ochranaprirody.cz) 

 

Posláním přírodní památky Jeskyně pod Sněžníkem je ochrana unikátního geologického fenoménu - 

systému podzemních pseudokrasových dutin spojených s fluoritovou mineralizací. Ve zlomovém 

pásmu Vysokého Sněžníku, tvořeného prokřemenělými křídovými pískovci, české křídové pánve, 

turonského stáří, vznikly následkem svahového odsedání ker pseudokrasové rozsedlinové jeskyně. 

Jejich stěny pokrývá fluorit s dalšími minerály. Jeskyně byly odkryty při těžbě fluoritů, ukončené v 

roce 1994. Dosahují délky až 96 m, šířky 8 m a výšky 35 m. V areálu jeskyní lze sledovat řadu mezo a 

http://labskepiskovce.ochranaprirody.cz/
http://www.sandstones.org/Konference_Decin_CZ.pdf
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mikroforem morfologie (skalní průchody resp. brány či tunely, převisy a římsy, skalní dutiny, voštiny 

aj.). 

Štola slouží jako zimoviště pro různé druhy hmyzu. Ve vchodových dveřích byly ponechány vletové 

otvory pro případné zimování netopýrů (např. v roce 2004 zde byli zaznamenáni dva vrápenci malí, 

Rhinolophus hipposideros). Přírodní památka se nachází na ploše, která v minulosti sloužila jako 

technické zázemí pro těžební činnost a okolní pozemky z tohoto důvodu byly rekultivovány a znovu 

osázeny. 

Hornická činnost probíhala v této lokalitě v letech 1955 až 1995, kdy byla těžba definitivně ukončena. 

V letech 2003 – 2007 proběhly rozsáhlé práce na opravách pažení, zajištění vstupních prostor (včetně 

instalace elektronického zabezpečovacího systému) a dalších technických zařízení zajišťující 

bezpečnost v podzemních prostorách. 

(http://lokality.geology.cz; http://labskepiskovce.ochranaprirody.cz) 

 

NIVA OLŠOVÉHO POTOKA 

 

Obrázek 8-5 Niva Olšového potoka  

(Foto: Petr Bauer, http://labskepiskovce.ochranaprirody.cz) 

 

Předmětem ochrany PR a EVL Niva Olšového potoka je přirozeně meandrující tok Olšového potoka s 

přilehlou potoční nivou ovlivněnou lokálními prameništi, tůněmi a druhotně zvodnělými plochami, 

které přecházejí v podmáčené mokřadní louky. Významný je výskyt ohrožených a v území vzácných 

rostlinných a živočišných druhů. 

Geologické podloží je tvořeno horninami krušnohorského krystalinika, které jsou zastoupeny 

ortorulami. Meandrující tok zde vyhloubil široké údolí, jehož svahy pokrývají čtvrtohorní deluviální a 

deluviálně-soliflukční hlinitokamenité sedimenty. Nejmladšími usazeninami jsou hlinitopísčité 

náplavy Olšového potoka. 

Z botanického pohledu se jedná o velmi hodnotnou potoční nivu, kde se zachovaly fragmenty 

mokřadní vegetace s upolínem evropským (Trollius europaeus), vrbou plazivou (Salix repens), 

http://lokality.geology.cz/
http://labskepiskovce.ochranaprirody.cz/
http://labskepiskovce.ochranaprirody.cz/
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kozlíkem dvoudomým (Valeriana dioica), suchopýrem úzkolistým (Eriophorum angustifolium) a 

dalšími druhy. Mokřadní plochy se střídají s mezofilními a na nejsušších místech se nachází i porosty 

s koprníkem štětinolistým (Meum athamanticum), vřesem obecným (Calluna vulgaris), a sítinou 

kostrbatou (Juncus squarrosus). Z významných druhů živočichů byly zjištěny druhy: pstruh potoční 

(Salmo trutta), skokan štíhlý (Rana dalmatina), skokan ostronosý (Rana arvalis), ještěrka živorodá 

(Zootoca vivipara), zmije obecná (Vipera berus), slepýš křehký (Anguis fragilis), chřástal polní (Crex 

crex), bramborníček hnědý (Saxicola rubetra), linduška luční (Anthus pratensis), myška drobná 

(Micromys minutus), vydra říční (Lutra lutra) a další druhy jako křižák pruhovaný (Argiope 

bruenichi), slíďák (Arctosa stigmosa), perleťovec velký (Mesoacidalia agalia), perleťovec 

stříbropásek (Arginnis paphia), okáč bojínkový (Malanagria galathea). 

Hodnotná je doprovodná liniová vegetace vodního toku a vzrostlé olšiny. Plocha je udržována 

základním managementem (pravidelné kosení), dále spočívá v odstraňování náletu a obnově tůní. 

(http://labskepiskovce.ochranaprirody.cz) 

 

POD LESEM 

 

Obrázek 8-6 PP Pod Lesem u Jílového  

(Foto: Chmee2, CC BY-SA 3.0) 

 

Posláním přírodní památky Pod Lesem je ochrana komplexu druhově bohatých lučních společenstev a 

na ně vázaných rostlinných a živočišných druhů. Cílem péče je pomocí trvalé péče zachovat 

ekosystémy druhově bohatých luk se stabilizovanými populacemi vzácných a ohrožených druhů 

rostlin a zvýšení botanické kvality u porostů méně hodnotných, dříve nedostatečně nebo nevhodně 

obhospodařovaných. Cílem péče je také zachování a podpora populací vzácných druhů entomofauny 

lučních ekosystémů. 

Převážnou část přírodní památky zaujímají ovsíkové louky (svaz Arrhenatherion, mezofilní ovsíkové 

louky T.1.1. dle Katalogu biotopů), dále bezkolencové louky (svaz Molinion, střídavě vlhké 

bezkolencové louky T1.9.), pcháčové louky (svaz Calthion, vlhké pcháčové louky T1.5.), částečně 

tužebníková lada (svaz Calthion, vlhká tužebníková lada T1.6) sporadicky ve fragmentech také 

poháňkové pastviny (svaz Cynosurion, T1.3.) (dle mapování biotopů Natura 2000). Čámská zařazuje 

zájmové území z fytocenologického hlediska jako přechodová společenstva od bezkolencových luk, 

tužebníkových lad a ostřicových luk k ovsíkovovým loukám (Studie vlivu managementu, 2011), v 

http://labskepiskovce.ochranaprirody.cz/


Rebilance zásob podzemních vod                                                         ID EIS 10051606-SFŽP 

109 

 

segmentu č. 5 blízko ke svazu Bromion – širokolisté suché trávníky např.: s Bromus erectus, Ononis 

spinosa v mozaice s výše uvedenými asociacemi, dle Katalogu. 

Území je významné výskytem modráska bahenního (Phengaris nausithous) a modráska očkovaného 

(Phengaris telejus). 

(Plán péče o Přírodní památku Pod lesem na období 2013–2022, AOPK, Správa CHKO Labské pískovce a KS 

Ústí nad Labem 2012) 

 

TISKÉ STĚNY 

 

Obrázek 8-7 Tiské stěny  

(http://www.ochranaprirody.cz) 

 

Území přírodní památky Tiské stěny se nachází v katastrálním území Tisá, v okrese Ústí nad Labem. 

Nadmořská výška se pohybuje mezi cca 560 až 613 m n. m. Tiské stěny tvoří západní a jihozápadní 

okraj CHKO Labské pískovce. Vlastní území se nachází S od obce Tisá ve svažitém terénu. V rámci 

podrobnějšího geomorfologického členění Tiské stěny spadají do západní části Děčínské vrchoviny 

označované jako Sněžnická hornatina, která je tvořena převážně pískovci cenomanu spodního a 

středního turonu. Území je charakteristické stolovým uspořádáním, okrajovými tvary selektivního 

zvětrávání a odsunu kvádrových pískovců a skalními městy. Přírodní památkou byly vyhlášeny v roce 

1996. Důvodem pro jejich prohlášení za přírodní památku je jejich jedinečná morfologie představující 

dokonale vyvinuté skalní město v pískovcích představujících hydrogeologický kolektor AB. Méně 

přístupná místa představují útočiště živočišných druhů. Z přirozených rostlinných společenstev se zde 

zachovala reliktní vegetace pískovců a vegetace keříčkovitých společenstev. 

Hlavním cílem péče je zachování jedinečného skalního města resp. zachování geomorfologických 

útvarů a zbytků přírodě blízkých ekosystémů. Dalším dlouhodobým cílem je postupná podpora 

přirozených procesů v lesních porostech silně ovlivněných člověkem. Dále je také nutné zajistit 

udržitelné využívání lokality z hlediska turistiky a horolezecké činnosti, neboť přírodní památka je 

rekreačně značně vytížená. Místy je možná obnova vodního režimu. 

Rájecký potok je včetně užívaného revíru ponecháván přirozenému vývoji. V minulosti bylo 

provedeno prohloubení koryta toku, materiál z prohrábky tvoří valy podél toku. Bylo provedeno taktéž 
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svedení okolních vývěrů do stružek. Tyto zásahy ovlivnily vodní režim a tím i biocenózu lokality. 

Doposud je patrný rašelinný charakter stanovišť okolo toku, o čemž svědčí též fragmenty charakteru 

rašelinných březin. Lze zvážit provedení opatření pro obnovu vodního režimu lokality např. formou 

kaskády přehrážek na vybraném úseku toku, která by podpořila původně rašelinný charakter této 

lokality a zvýšila biodiverzitu území. 

(http://www.ochranaprirody.cz; Plán péče o Přírodní památku Tiské stěny na období 2012–2023, AOPK, Správa 

CHKO Labské pískovce a KS Ústí nad Labem 2012) 

 

LABSKÉ ÚDOLÍ 

 

Obrázek 8-8 Labské údolí  

(http://www.elogistika.info/) 

 

Území EVL Labské údolí je vymezeno morfologicky, hranici území tvoří skalnaté hrany kaňonu, 

případně hranice zachovalých (přírodě blízkých) lesních porostů za skalními hranami. Geologickou 

stavbu labského údolí tvoří druhohorní sedimenty, které neustále modeluje řeka Labe. Nadmořská 

výška se pohybuje od 115 m (Hřensko nejnižší bod v ČR) a skalní věže a ostrohy dosahují výšky 

okolo 447 m (Čertův hřbet). Katastrálně zaujímají největší podíl obce Děčín a Hřensko. Celé území 

spadá do Ústeckého kraje. 

Labe, především v úseku Děčín - Hřensko, je v současné době posledním relativně přirozeným 

zbytkem velkého toku na území ČR. Řeka si zde zachovala původní směr toku a vytvořila jedinečné 

údolí patřící mezi evropské rarity. 

Údolí Labe, jak je vymezeno, představuje hluboký zářez do pískovců Děčínské vrchoviny. Svou 

hloubkou, dosahující místy až 300 m (v pískovcové tabuli), přesahuje všechna ostatní údolí v České 

vysočině a reprezentuje tak tvar, vynikající mimořádnou rozměrovou jedinečností. Na území Děčína 

vstupuje Labe do morfologicky jedinečné Děčínské vrchoviny, kterou pak přetíná hlubokým a místy i 

výškově asymetrickým erozním zářezem. V úseku od Děčína po Hřensko je krajinný ráz rozhodujícím 

způsobem určován křídovými sedimenty, zastoupenými ve stratigrafickém sledu cenomanem až 

středním turonem. Svrchní turon je zde znám pouze jako relikt. Intenzivní pliocenní a kvarterní 

zařezávání Labe vyvolalo silnou destrukci reliéfu pískovcové hrástě. V území se tak zformovala 

tektonicky a litologicky podmíněná sedimentární stupňovina vyznačující se rozsáhlými strukturními 

http://www.ochranaprirody.cz/
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plošinami, stolovými horami, kaňonovitým údolím Labe a dalšími charakteristickými tvary selektivní 

modelace kvádrových pískovců. 

Charakter bioty je určován velmi odlišnými geologickými, geomorfologickými, klimatickými i 

trofickými podmínkami velkého vodního toku, hluboce zaříznutého do okolního terénu. Kaňon Labe v 

Labských pískovcích představuje výjimečnou ukázku unikátní kombinace říčního a pískovcového 

fenoménu, který se odráží v druhové rozmanitosti rostlinné i živočišné. Na průřezu kaňonem Labe lze 

sledovat pozoruhodný sled lesních společenstev od borových doubrav na plošinách, přes reliktní 

boreokontinentální bory na hranách skalních stěn, dále přes acidofilní bukové bučiny, které představují 

nejrozsáhlejší biotop vymezeného území v oblasti Labských pískovců, až po suťové lesy 

dubohabrového stupně a fragmenty měkkých nížinných luhů s topolem černým (Populus nigra). 

Vliv reliéfu na vegetaci je patrný i v podélném směru, kde se vlivem různých expozic podmíněných 

záhyby toku Labe střídají submontánní bučiny s porosty suchých acidofilních doubrav. Řeka Labe se v 

Labských pískovcích zařezává až na úroveň krystalinického podloží, které podmiňuje výskyt 

květnatých bučin s kostřavou lesní (Festuca altissima) a acidofilních bučin asociace. Na kontaktu 

vrstev krystalinika a pískovců se místy zachovaly zcela maloplošně fragmenty jasanovo-olšového luhu 

asociace s výskytem přesličky největší (Equisetum telmateia). 

Z prioritních naturových druhů (podle II. směrnice č. 92/43/EHS) se na území přírodního komplexu 

setkáváme: z rostlin to jsou žabníček vzplývavý (Luronium natans), vláskatec tajemný (Trichomanes 

speciosum) z živočišných druhů pak vydra (Lutra lutra) a bobr (Castor fiber). 

Za fenomén toku Labe v úseku Ústí nad Labem - Hřensko jsou považovány štěrkové a hlinité náplavy 

na nichž lze nalézt řadu ohrožených druhů mechorostů a cévnatých rostlin. Mezi vzácné taxony 

mechorostů na těchto stanovištích řadíme např.: Riccia cavernosa, Aphanorhegma patens, Dicranella 

schreberiana, Physcomitrium eurystomum, P. sphaericum, Pseudephemerum nitidum. Z významných 

a kriticky ohrožených druhů cévnatých rostlin v těchto biotopech nacházíme např: bahničku vejčitou 

(Eleocharis ovalis), blatěnku vodní (Limosella aquatica), blešník obecný (Pulicaria vulgaris), 

kalužník šruchový (Peplis portula), pažitku pobřežní pravou (Allium schoenoprasum ssp. 

schoenoprasum) a především zvláště chráněnou potočnici lékařskou (Nasturtium officinale) a kriticky 

ohrožený drobnokvět pobřežní (Corrigiola littoralis). 

Údolí Labe je rovněž evropsky významnou migrační cestou, kterou vstupuje do republiky a dále do 

vnitrozemí řada rostlinných i živočišných druhů; pohyb samozřejmě nastává i opačným směrem. 

(http://www.npcs.cz/evropsky-vyznamna-lokalita-labske-udoli) 

 

LABSKÉ PÍSKOVCE 

PO Labské pískovce se převážně rozkládá na území Chráněné krajinné oblasti Labské pískovce a 

Národního parku České Švýcarsko, k nim byla připojena malá část CHKO Lužické hory a dvě přírodní 

rezervace – Velký rybník a rybník Světlík spolu s jejich nejbližším okolím. Celková rozloha je 35 565 

ha. Oblast je charakteristická především velkým zastoupením lesů (přes 50% území) a mnoha skalními 

útvary. Nalezneme zde i různé typy zemědělské krajiny (pole, louky, pastviny), významné mokřady a 

vodní plochy, či přirozené vodní toky. Pískovce jsou převážně stáří cenomanu, spodního a středního 

turonu, představující hydrogeologické kolektory A, B a C. 

Předmětem ochrany jsou populace sokola stěhovavého (Falco peregrinus), chřástala polního (Crex 

crex), výra velkého (Bubo bubo) a datla černého (Dryocopus martius). Ochrana se vztahuje i na jejich 

biotopy. 

http://www.npcs.cz/evropsky-vyznamna-lokalita-labske-udoli
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Obrázek 8-9 Labské pískovce  

(Foto: L. Renner, http://itras.cz) 

 

Dále zde hnízdí ještě dalších 19 evropsky významných druhů – bukač velký (Botaurus stellaris), čáp 

černý (Ciconia nigra), chřástal kropenatý (Porzana porzana), jeřáb popelavý (Grus grus), kulíšek 

nejmenší (Glaucidium passerinum), ledňáček říční (Alcedo atthis), lejsek malý (Ficedula parva), lelek 

lesní (Caprimulgus europaeus), luňák červený (Milvus milvus), moták pilich (Circus cyaneus), moták 

pochop (Circus aeruginosus), orel mořský (Haliaeetus albicilla), pěnice vlašská (Sylvia nisoria), 

skřivan lesní (Lullula arborea), sýc rousný (Aegolius funereus), tetřívek obecný (Tetrao tetrix), ťuhýk 

obecný (Lanius collurio), včelojed lesní (Pernis apivorus), žluna šedá (Picus canus). 

Cílem ochrany ptačí oblasti je zachování a obnova stanovišť významných ptačích druhů, pro které je 

oblast vyhlášena a zajištění podmínek pro dlouhodobé zachování jejich populací. 

Jedná se např. o zabezpečení klidu na hnízdištích, ochranu starých doupných stromů, posun seče na 

vybraných zemědělských pozemcích tak, aby zde hnízdící druhy měly čas na úspěšné vyvedení 

mláďat, zabezpečení sloupů elektrického vedení proti úhynům ptáků atd. 

(http://labskepiskovce.ochranaprirody.cz) 

 

VÝCHODNÍ KRUŠNÉ HORY 

 

Obrázek 8-10 Východní Krušnohoří  

(Foto: L.Volf, http://www.casopis.ochranaprirody.cz) 

http://labskepiskovce.ochranaprirody.cz/
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Východní část PO Krušných hor zahrnuje převážně jejich svahy, přibližně od Jirkova po Tisou (okr. 

Chomutov, Most, Teplice, Ústí nad Labem). Plochá hornatina s výškovou členitostí 200-600 m 

budovaná převážně z hornin krušnohorského krystalinika (rulové jádro obklopené obalem svorové a 

fylitové série), do nichž pronikly variské hlubinné vyvřeliny. Izolovaně se zachovaly denudační 

zbytky třetihorních lávových příkrovů. Geologická historie Krušných hor začíná v předprvohorním 

období, kdy se patrně vytvořily nejstarší usazeniny a vyvřeliny, později změněné vlivem tlaků a tepla 

v hloubce zemské kůry na tzv. šedé a červené ruly. Lokalita částečně zasahuje do poloh miocénních 

sedimentů Severočeské pánve. Geomorfologický vývoj celé soustavy byl silně ovlivněn až třetihorní 

zlomovou tektonikou, která způsobila silné poklesy na jihovýchodní straně pohoří a vznik jezerních 

depresí, jako např. Komořanské jezero na Mostecku. Pohyb na zlomových liniích, které se několikrát 

opakovaly, usnadnily také práci povrchové vodě a přispěly tak ke vzniku hlubokých příčných údolí v 

Krušných horách a mocných kamenitých sutí a jiných zvětralin na horských svazích. Lokalita je 

součástí Krušnohorské hornatiny, částečně však přesahuje do pánevní oblasti Podkrušnohorské 

podsoustavy. Převážně lesnaté jednostranně ukloněné svahy Krušných hor jsou protkané četnými 

údolími malých horských toků. Území zahrnuje částečně náhorní parovinu i úpatí pohoří. Oblast není 

zemědělsky intenzivně využívána, v malé míře se uplatňuje pouze pastva dobytka. Osídlení je řídké.  

Rozsáhlý komplex zachovalé lesní i nelesní vegetace východní části Krušných hor. Fenoménem území 

jsou zachovalé svahové lesní porosty bučin as. Luzulo-Fagetum, Violo reichenbachianae-Fagetum. 

Reprezentativní a zachovalé jsou také květnaté bučiny v oblasti Telnického údolí (as. Dentario 

enneaphylli-Fagetum). V bezlesí mají ochranářský význam především tzv. koprníkové louky (as. Meo 

athamantici-Cirsietum heterophylli). Tato asociace se omezuje pouze na Krušné hory, Jizerky a část 

Doupovských hor. Louky na úpatí Krušných hor u obce Domaslavice (mezi Osekem a Hrobem) jsou 

významnou lokalitou evropsky chráněných motýlů - modráska bahenního (Maculinea nausithous) a 

modráska očkovaného (Maculinea teleius). Území stávající NPR Jezerka je také významné výskytem 

evropsky chráněného kovaříka (Limoniscus violaceus). Území Východního Krušnohoří zahrnuje 

několik stávajících maloplošných chráněných území. Jsou to: Přírodní rezervace Černá louka, Přírodní 

památka Buky na Bouřňáku, Přírodní památka Domaslavické údolí, Přírodní rezervace Vlčí důl, 

Přírodní památka Vrása a Národní přírodní rezervace Jezerka. Na území Východního Krušnohoří také 

částečně zasahuje Ptačí oblast Východní Krušné hory.  

Krušné hory byly postiženy rozpadem lesních jehličnatých monokultur. Značná část území byla v 

minulosti zalesňována geograficky nepůvodními druhy dřevin, hlavně borovice kleč (Pinus mugo), 

smrk pichlavý (Picea pungens) a modřín opadavý (Larix decidua), a s tím byly prováděny značné 

úpravy ve vodním režimu. Značně ohroženy jsou porosty bučin, které jsou v současnosti masivně 

káceny. Tento aspekt je v současnosti asi klíčový. Problematické jsou snahy o intenzifikaci aktivit 

spojených se zimními sporty (rozšiřování a prodlužování sjezdových drah, budování vodovodů k 

zasněžování, umisťování nových staveb, rozšiřování zimních center a jejich zázemí). Dosud nejasný je 

vliv umělého zasněžování na společenstva horských luk. Problematické jsou také záměry a konkrétní 

projekty na výstavbu větrných elektráren (narušení krajinného rázu, narušení stanovišť jejich 

výstavbou, negativní vliv na ptactvo). Vysoké stavy jelení zvěře zabraňují přirozenému zmlazování 

lesa a narušují svou nadměrnou koncentrací především mokřadní biotopy. Negativní vliv v bezlesí 

spočívá v upuštění od tradičního extenzivního obhospodařování (kosení, pastva), nebo naopak pokusy 

o jeho intenzifikaci (dosev kulturních trav a jetelovin, hnojení, meliorace, nadměrná pastevní zátěž). 

Obtížně odhadnutelné následky bude mít provoz dálnice D8. 

(http://www.nature.cz) 

http://www.nature.cz/
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9.  STŘETY ZÁJMU 

VYHODNOCENÍ KVANTITATIVNÍHO STAVU ÚTVARŮ PODZEMNÍCH VOD  

Kvantitativní stav hydrogeologického rajonu 4630 Děčínský Sněžník byl vyhodnocen jako 

nevyhovující. Ačkoliv poměr průměrných i maximálních odběrů vůči dlouhodobým hodnotám 

přírodních zdrojů z Rajonizace i Rebilance byl vyhovující (0,15 – 0,2), nevyhovující byl poměr jak 

průměrných, tak maximálních odběrů vůči dlouhodobým přírodním zdrojům, vyčísleným ČHMÚ 

(0,69 a 0,8). Stejně tak nevycházely poměry odběrů vůči ročním hodnotám přírodních zdrojů v letech 

2007, 2008 a 2009 (0,41 – 0,66) a pochopitelně ani poměr maximálních odběrů vůči minimálním 

zdrojům (0,93). Zároveň za celé období postupně rostly odběry (z 70 l/s na 88 l/s) a pro rok 2012 

nebyla spočtena data pro přírodní zdroje. Ačkoliv je pravděpodobné, že vyčíslené přírodní zdroje 

ČHMÚ, které jediné způsobovaly nevyhovující podíly, jsou značně podhodnoceny, vzhledem k výše 

uvedeným skutečnostem byl v tuto chvíli hydrogeologický rajon klasifikován jako nevyhovující 

z hlediska kvantitativního stavu. 

  

OCHRANA PODZEMNÍCH VOD 

Ochrana podzemních vod v hydrogeologickém rajonu je na úrovni obecné ochrany, platné pro celé 

území a pak specifické ochrany pro odběry podzemních vod hromadného zásobování v ochranných 

pásmech vodních zdrojů. Rámcová směrnice o vodě požaduje ochranu všech útvarů podzemních vod 

bez ohledu na jejich využití a vzhledem k regionálnímu charakteru hodnocení nemá smysl hodnotit 

jednotlivá ochranná pásma vodních zdrojů. 

 

TĚŽBA SUROVIN 

Podle údaje ČGS (Geofond) nejsou v hydrogeologickém rajonu 4630 těžená ložiska surovin.  

 

ZDROJE ZNEČIŠTĚNÍ A JEJICH VZTAH K OVĚŘENÝM ZÁSOBÁM PODZEMNÍCH 

VOD 

Zpracováno s využitín práce Prchalová a kol. 2013 (Metodiky hodnocení chemického a 

kvantitativního stavu útvarů podzemních vod pro druhý cyklus plánů povodí v ČR). 

Zdroje znečištění byly hodnoceny v hydrogeologickém rajonu jako plošné znečištění ze zemědělství 

(dusičnany a pesticidy), plošné znečištění z atmosférické depozice (vybrané kovy a polyaromatické 

uhlovodíky) a nakonec bodové znečištění ze starých kontaminovaných míst (vybrané kovy, 

polyaromatické uhlovodíky, chlorované uhlovodíky). Ačkoliv primárně bylo hodnocení provedeno na 

úrovni pracovních jednotek, hydrogeologický rajon 4630 Děčínský Sněžník se skládá pouze z jednoho 

útvaru a jedné pracovní jednotky, takže výsledek je platný pro celý hydrogeologický rajon. 

Vlastní hodnocení plošných zdrojů znečištění se provádělo jednak na nezávislém vyhodnocení údajů o 

významných zdrojích znečištění a jejich ověření na základě monitoringu jakosti podzemních vod a 

následném vyhodnocení chemického stavu. Prakticky to znamená, že pokud vyšlo z monitoringu 

nevyhovující hodnocení příslušných polutantů, ale zdroj nebyl prokázán, nebyl zdroj znečištění 

označen za významný. Stejně tak, pokud byl zjištěn významný zdroj znečištění, ale naměřené 

koncentrace nepřekračovaly limit, ani tehdy nelze zdroj považovat za významný, nicméně by bylo 
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vhodné prověřit reprezentativnost umístění monitorovacího objektu. V případě významného zdroje 

znečištění, ale neexistence dat z monitoringu bylo doporučeno doplnit sledování (viz kapitola 

optimalizace monitoringu). 

V případě bodového znečištění ze starých kontaminovaných míst byly použity výsledky pro hodnocení 

starých kontaminovaných míst ze systému SEKM (Systém evidence kontaminovaných míst) podle 

kritérií hodnocení dobrého chemického stavu. Vzhledem k tomu, že kritéria kromě vyhodnocené 

priority starého kontaminovaného místa zahrnovala také výsledky monitoringu za poledního půl roku 

sledování, je v tomto případě významný zdroj znečištění totožný s výsledky monitoringu. 

Plošné znečištění dusičnany ze zemědělství považovalo za významný zdroj znečištění každou pracovní 

jednotku (v tomto případě tedy hydrogeologický rajon), ve kterém činí podíl intenzivně využívané 

zemědělské půdy alespoň 50 % plochy. Dusičnany v podzemních vodách byly hodnoceny jednak z dat 

sledování jakosti podzemních vod ČHMÚ za období 2007 – 2012 a jednak z dostupných dat o jakosti 

odběrů podzemních vod za stejné období. Zatímco v případě sledování jakosti podzemních vod 

ČHMÚ bylo většinou k dispozici 11 měření, počet měření odběrů byl výrazně menší a nejčastěji 

kolísal od jednoho do pěti měření. Při posuzování výsledků se zohledňovala všechna naměřená data v 

pracovní jednotce (hydrogeologickém rajonu), přičemž nejprve byly vyhodnoceny jednotlivé objekty 

– v případě monitorovacích objektů ČHMÚ byl limit 50 mg NO3/l porovnáván s průměrnou hodnotou 

nebo mediánem a objekt byl považován za nevyhovující, pokud alespoň jedna tato charakteristická 

hodnota přesáhla limit. V případě odběrů podzemních vod se porovnával buď opět průměr a medián 

nebo maximum, pokud byl nižší počet naměřených hodnot.  

Protože značná část pracovních jednotek (hydrogeologických rajonů) obsahuje více sledovaných 

objektů, je nutné provést agregaci výsledků na pracovní jednotku (hydrogeologický rajon). Pokud 

alespoň jeden objekt ČHMÚ nebo odběr podzemních vod nad 5 l/s (vydatnost se vztahuje na skutečně 

čerpané množství za celé hodnocené období) byl považován za nevyhovující, je celá pracovní jednotka 

(hydrogeologický rajon) považována za nevyhovující. Obdobně pokud žádný objekt ČHMÚ nebo 

odběr nad 5 l/s nepřesáhl limit, je celá pracovní jednotka (hydrogeologický rajon) považována za 

vyhovující. K výsledkům odběrů pod 5 l/s se přihlíželo pouze v případě, že pracovní jednotka 

(hydrogeologický rajon) neobsahovala data z objektu ČHMÚ nebo odběru nad 5 l/s. V případě, že 

alespoň polovina těchto malých odběrů je nevyhovující, je celá pracovní jednotka (hydrogeologický 

rajon) považována za nevyhovující. 

HGR 4630 Děčínský Sněžník prakticky nemá intenzivně využívanou zemědělskou půdu a plošné 

znečištění ze zemědělství tedy není považováno za významný zdroj. V hydrogeologickém rajonu bylo 

k dispozici celkem 14 objektů s daty o koncentracích dusičnanů – z toho 4 objekty sledování ČHMÚ, 

čtyři odběry nad 5 l/s a 6 malých odběrů.  Hodnotu 50 mg NO3/l nepřesáhnul žádný objekt, maximální 

průměrné hodnoty se pohybují kolem 20 mg/l. V HGR 4630 Děčínský Sněžník není tedy znečištění 

dusičnany ze zemědělství považováno za významný zdroj.  

Při hodnocení plošného znečištění pesticidy ze zemědělství byla považována stejně jako u dusičnanů 

každá pracovní jednotka (hydrogeologický rajon), ve které činí podíl intenzivně využívané zemědělské 

půdy alespoň 50 % plochy, za významný zdroj znečištění. Pesticidy v podzemních vodách byly 

sledovány a hodnoceny pouze z dat sledování jakosti podzemních vod ČHMÚ za období 2007 – 2012. 

Rozsah sledovaných pesticidů a jejich metabolitů byl velmi široký, jednalo se celkem o 28 látek (plus 

DDT, to se ale nepočítalo do znečištění ze zemědělství). Pro většinu jednotlivých pesticidů nebo jejich 

metabolitů platila limitní hodnota 0,1 µg/l, pouze pro chlorpyrifos (chlorpyrifos-ethyl) a trifluralin byl 

použit přísnější evropský limit pro povrchové vody 0,03 µg/l. 
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Pesticidy s limitem 0,1 µg/l byla rozhodující charakteristická hodnota maximum, pro zbylé dva 

pesticidy se hodnotil průměr a medián a pro nevyhovující stav stačilo stejně jako u dusičnanů 

překročení pouze jedné charakteristické hodnoty. Při agregace více objektů na pracovní jednotku 

(hydrogeologický rajon) byl útvar považován za nevyhovující, pokud limitní hodnotu překročilo 

alespoň 20 % objektů. 

HGR 4630 Děčínský Sněžník prakticky nemá intenzivně využívanou zemědělskou půdu a plošné 

znečištění ze zemědělství není považováno za významný zdroj. V rajonu byly k dispozici čtyři objekty 

sledování ČHMÚ s daty o pesticidech, přičemž pouze pro jeden VP8456 Děčín (Maxičky), DS 2 NT 

byla překročena limitní hodnota 0,1 µg/l pro hexazinon (0,41 µg/l). Pro ostatní ukazatele a sledované 

objekty byly maximální hodnoty pesticidů nejvýše na úrovni 30 % limitu. Ačkoliv v jednom objektu 

byla naměřena zvýšená koncentrace hexazinonu, vzhledem k nepřítomnosti intenzivně využívané 

zemědělské půdy nelze v hydrogeologickém rajonu 4630 Děčínský Sněžník považovat znečištění 

pesticidy ze zemědělství za významný zdroj. 

Plošné znečištění vybranými kovy a polyaromatickými uhlovodíky z atmosférické depozice bylo 

považováno za významné, pokud pracovní jednotka (hydrogeologický rajon), dosáhla podílu lesů 

alespoň 25 % plochy nebo alespoň 10 % zastavěných ploch. Podíl lesů byl jako rizikový určen proto, 

že vzhledem k vysoké ploše povrchu je zde značná pravděpodobnost zachycení podkorunové 

depozice, podíl zastavěných ploch proto, že se zde nejčastěji najdou významné zdroje vypouštění 

emisí do ovzduší (průmysl, doprava).  

Pro atmosférickou depozici byly jako typické polutanty vybrány některé kovy – As, Cd, Hg, Ni a Pb, a 

dále relevantní polyaromatické uhlovodíky (PAU) – antracen, benzo[a]pyren, benzo[b]fluoranten, 

benzo[ghi]perylen, benzo[k]fluoranten, fluoranten, indeno[1,2,3-cd]pyren a naftalen, přičemž limity 

PAU jsou většinou stejné jako pro povrchové vody a jsou v rozmezí 0,02 – 0,1 µg/l, kdežto u limitů 

kovů se přihlíželo k přirozenému pozadí a jsou 10 µg/l pro As, 0,25 µg/l pro Cd, 0,05 µg/l pro Hg, 4 

µg/l pro Ni a 1,2 µg/l pro Pb. V podzemních vodách byly stejně jako pesticidy sledovány a hodnoceny 

pouze v objektech jakosti podzemních vod ČHMÚ za období 2007 – 2012. Stejně jako u dusičnanů se 

porovnával průměr a medián a pro nevyhovující stav stačilo překročení pouze jedné charakteristické 

hodnoty. Při agregace více objektů na pracovní jednotku (hydrogeologický rajon) byl útvar považován 

za nevyhovující, pokud limitní hodnotu u kovů překročilo alespoň 20 % objektů, pro polyaromatické 

uhlovodíky stačil jeden nevyhovující objekt. 

HGR 4630 Děčínský Sněžník má 88 % celkové plochy lesy a 4 % zastavěných ploch, plošné 

znečištění z atmosférické depozice je tedy považováno za významný zdroj. V hydrogeologickém 

rajonu byly k dispozici 4 objekty sledování ČHMÚ s daty o kovech a PAU.  Limitní hodnotu 

přesáhnul pouze jeden objekt ČHMÚ, pramen PP0823 Libouchovec, a to pouze pro kadmium, přičemž 

byl limit 0,25 µg/l překročen na 0,73 a 0,76 µg/l. Ve třech objektech byly maximální hodnoty nad 50 

% limitu pro benzo[ghi]perylen, indeno[1,2,3-cd]pyren a nikl. V HGR 4630 je tedy znečištění z 

atmosférické depozice považováno za ověřený významný zdroj. 

Bodové znečištění ze starých kontaminovaných míst bylo hodnoceno na základě dat v SEKM. Za 

významné bodové zdroje znečištění byla považována ta stará kontaminovaná místa, v nichž alespoň 

jeden ukazatel z 28 relevantních nebezpečných látek (kromě kovů a PAU, hodnocených také pro 

atmosférickou depozici to byly ještě benzen, DDT, hliník, kyanidy, trichlormethan (chloroform), 

1,1,2-trichlorethen (trichlorethylen) a tetrachlorethen), přesáhl 20-ti násobek koncentrace hodnoty 

dobrého chemického stavu podzemních vod v posledním půlroce sledování a zároveň podle údajů 

SEKM je priorita místa A1 (nápravné opatření žádoucí), A2 (nutnost realizace nápravného opatření) 

nebo A3 (nápravné opatření bezodkladně nutné) a zároveň nebyla sanace úspěšně dokončena nebo 
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dosud probíhá. Protože poměrně dost záznamů v databázi je hodně starých a není zde jistota, že v 

současné době odpovídají, muselo být nejstarší datum posledního sledování v roce 2007. Stará 

kontaminovaná místa, která splnila všechny tyto požadavky, byla zařazena do významných zdrojů 

znečištění a výsledky byly zohledněny i ve vyhodnocení chemického stavu. 

V HGR 4630 Děčínský Sněžník se nenachází žádná významná stará kontaminovaná místa. 

 

Shrnutí chemického stavu podzemní vody rajonu 4630 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 obsahu herbicidu, hliníku a kadmia. 

V rajonu 4630 se nevyskytují staré ekologické zátěže.  

Trendy v rajonu 4630 jsou stoupající (u niklu). 

Vyhodnocení je uvedeno v následující tabulce 9-1 

 

Tabulka 9-1 Chemický stav pracovní jednotky (upraveno) 

ID PRJ ID pracovní jednotky 463000558 

ID útvaru ID útvaru podzemních vod 46300 

Plocha PRJ (km2) Plocha pracovní jednotky podzemních vod v km2 97,7 

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) A 

Stoupající trend ukazatel Ukazatel stoupajícího trendu Ni 

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) 

S 
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Obrázek 9-1 mapa potenciálních zdrojů znečištění 

 

VZTAH SOUČASNÉHO VYUŽITÍ ZÁSOB PODZEMNÍCH VOD K ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ  

DOKUMENTACÍ. 

Podle výsledků vodohospodářské bilance, prováděné každoročně podniky Povodí i podle hodnocení 

kvantitativního stavu, je stupeň odebíraného množství podzemních vod nízký vůči přírodním zdrojům. 

Plány eventuálního rozvoje vodárenských odběrů jsou obsaženy v Plánech rozvoje vodovodů a 

kanalizací (PRVKÚ ČR) z roku 2010, které představují střednědobou koncepci oboru vodovodů a 

kanalizací do roku 2015. Tyto dokumenty jsou zpracovány po jednotlivých krajích 

(http://eagri.cz/public/web/mze/voda/vodovody-a-kanalizace/plany-rozvoje-vodovodu-a-

kanalizaci/prvku-cr/plan-rozvoje-vodovodu-a-kanalizaci-ceske.html), eventuální požadavky na nové 

odběry však často nejsou podloženy cíleným hydrogeologickým průzkumem. Stejně tak by v případě 

realizace těchto požadavků bylo nutné zohlednit kromě výsledků vodohospodářské bilance také 

výsledky hodnocení kvantitativního stavu podzemních vod. Protože hydrogeologický rajon 4630 

Děčínský Sněžník je v současné době klasifikován jako nevyhovující z hlediska kvantitativního stavu, 

bylo by nutné mu věnovat zvýšenou pozornost.  
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10. PŘÍRODNÍ ZDROJE A VYUŽITELNÉ MNOŽSTVÍ 

PODZEMNÍCH VOD 

. 

VÝPOČET PŘÍRODNÍCH ZDROJŮ 

Byly zpracovány podklady (shromážděna archivní data KKZ a data z modelových řešení projektu) pro 

výpočet přírodních zdrojů a využitelných zásob. Metoda výpočtu přírodních zdrojů byla stanovena po 

zhodnocení všech vstupních dat a informací pro daný rajon. 

Archivní hodnoty přírodních zdrojů a využitelného množství byly převzaty z Hydrogeologické 

syntézy České křídové pánve - Bilanční celek 3 (Herčík a kol. 1987), z protokolů dřívější „Komise pro 

klasifikaci zásob“ (KKZ), z údajů poskytovaných ČHMÚ a z údajů k platné Získané archivní hodnoty 

jsou uvedeny v tab. 10-1. 

 

Tabulka 10-1 Archivní hodnoty přírodních zdrojů a využitelného množství 

Rajon/ 

kolektor 

Plocha 

(km2) 

Přírodní 

zdroje (l/s) 

Využitelné 

množství 
Kategorie 

Protokol/ 

Reference 
Poznámka 

M1  447 220 C2 
HG rajonizace 

1976* 
 

463 celkem  447 220 C2 

KKZ, Herčík a 

kol.. (1987, 1999) 
Odpovídá dnešnímu HGR 4630 

463 celkem   160 C1 

KKZ, Herčík a kol. 

(1987, 1999) 
 

4630 97,7 459   HG rajonizace** Qz 50% 

4630 97,7 263,7   ČHMÚ 

Normály přírodních zdrojů za 

období  

1981 - 2010  

* - SVP 1976 (Směrný vodohospodářský plán) 

** - První cyklus plánů povodí (2006) 

 

10.1. VÝSLEDKY OCENĚNÍ PŘÍRODNÍCH ZDROJŮ PODZEMNÍCH VOD 

Pro kolektor C_BC, který komunikuje s povrchovými toky, vypočet přírodních zdrojů a využitelného 

množství podzemních vod vychází z výstupních dat hydrologického modelu BILAN, zpracovaného 

pro celý rajon pro období 1961 - 2010. Z řady měsíčních dat základního odtoku byly připravené čáry 

překročení (obrázek 10-1). Medián této řady představuje přírodní zdroje se 50% zabezpečení ve výší 

490 l/s. V tabulce 10-2 jsou pro srovnání uvedené hodnoty vycházejicí z hydraulického modelu, 

stanovené ze simulace neovlivněných poměrů jako součet vlastních zdrojů (infiltrace ze srážek na 

území rajonu) a rozdílu mezí přítoky a odtoky ze sousedních rajonů.  

Hodnoty přírodních zdroju v tabulce 10-2 se liší kvůli různému způsobu zpracování dat a stupní 

nejistoty modelů. Bilan pracoval s daty pro 60 leté období, výsledky Syntézy křídy vycházely z dat pro 

jiné, 30 leté období a hydraulický model reprezentuje momentální stav.  
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Obrázek 10-1 Čára překročeni základního odtoku  

 

Tabulka 10-2 Přírodní zdroje a využitelné množství podzemní vody pro kolektor BC 

HGR 4630  - kolektor BC Bilan - kvantily Bilan – analýza minim Archivní údaje  Hydraulický model 

Přírodní zdroje 490 (50%) 490 (50%) 447 423 (50%) 

Využitelné množství 

 (zabezpečenost %) 

377 (75%) 369 (76%)   

345 (80%)    

227 (95%) 252 (92%)   

192 (97%)    

119 (100%)    

 

Kolektory kryté izolátorem nebyly bilancované hydrologickými metodami. Pro kolektor A, který 

přímo nekomunikuje s povrchovými toky, výpočet přírodních zdrojů a využitelného množství 

podzemních vod vychází z výstupních dat hydraulického modelu rajonu (tabulka 10-2). Jako přírodní 

zdroje kolektoru A jsou uvedené hodnoty celkové bilance kolektoru pro simulaci neovlivněných 

průměrných poměrů (50% zabezpečenost). Podstatnou část součtu bilance reprezentují přítoky 

z nadloží a infiltrace v západní části rajonu, kde se nachází výchozy kolektoru. V tabulce 10-2. jsou 

kromě aktuálních hodnot vypsané srovnatelné archivní hodnoty z úkolu Hydrogeologická syntéza 

České křídové pánve (Herčík a kol. 1987). 

 

Tabulka 10-3 Přírodní zdroje a využitelné množství podzemní vody pro kolektor A 

HGR 4630 – kolektor A Hydraulický model 

Přírodní zdroje 355 (50%) l/s 

Využitelné množství  (zabezpečenost %) 178 l/s 

 

Pro výpočet využitelného množství podzemních vod kolektoru BC byly zvoleny dvě metody 

zpracování výsledků hydrologického modelu BILAN:  

 Z řady měsíčních dat základního odtoku byly připravené čáry překročení (obrázek 10-1). 

Hodnoty s určitým stupněm zabezpečenosti jsou určené jako příslušné kvantily řady dat. 
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 Řada dat základního odtoku byla analyzována z hlediska minim (obrázek 10-2). Medián 

minim řady představuje využitelné množství s nižším stupněm zabezpečení a medián minim z 

minim představuje využitelné množství s vyšším stupněm zabezpečení. 

 

 

Obrázek 10-2. Analýza minim základního odtoku 

 

Obě metody poskytly blízké a srovnatelné hodnoty využitelného množství.  

Stanovené využitelné množství kolektoru BC výrazně přesahuje současné odběry i maximální odběry 

z minulosti (56 l/s). Tato hydrogeologická struktura nabízí nevyužité zásoby podzemních vod, které 

lze v budoucnosti jímat za níže uvedených podmínek. 

Výpočet využitelného množství podzemních vod kolektoru A vychází z hodnoty přírodních zdrojů, 

stanovených hydraulickým modelem. Využitelné množství takto stanovených přírodních zdrojů jsme 

definovali jako 50 % přírodních zdrojů (tabulka 10-3) a lze je jímat za níže uvedených podmínek.,  

 

Tabulka 10-4 Přírodní charakteristiky  

Položka Charakteristika Kód Popis 

3.5. Kód litologického typu 3 pískovce a slepence 

3.6. Typ a pořadí kolektoru 2 2. vrstevní kolektory 

3.7. Kód stratigrafických jednotek křídových 

vrstevních kolektorů 

Kb, Kj 

Kpk 

bělohorské až jizerské souvrství – spodní až 

svrchní turon, 

perucko-korycanské souvrství - cenoman 

3.9. Dělitelnost rajonu N Ne 

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) 1 <0,3 g/l 

3.15. Kód kategorie chemického typu podzemních vod 3 Ca-Mg-HCO3 

 

 

Zásoby podzemních vod 

Přírodní zdroje 
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Tabulka 10-5 Hodnota přírodních zdrojů kolektoru A a BC pro období 1981-2010 

kolektor zabezpečenost hodnota l/s 

BC 50 % 512 

A 50 % 355 

 

Hodnota přírodních zdrojů pro kolektor C_BC vychází z mediánu 512 l/s, který odpovídá nejčastější 

velikosti tvorby přírodních zdrojů; podklady a použitá metoda výpočtu: hydrologický model BILAN a 

konfrontace s průběhem hladin ve vrtu státní pozorovací sítě ČHMÚ VP8456 a VP8405. 

Hodnota přírodních zdrojů kolektoru A: 355 l/s, vychází z výsledků hydraulického modelu. Jako 

přírodní zdroje kolektoru A jsou uvedené hodnoty celkové bilance kolektoru pro simulaci 

neovlivněných průměrných poměrů (odpovídá 50% zabezpečenosti). Podstatnou část součtu bilance 

reprezentují přítoky z nadloží a infiltrace v západní části rajonu, kde se nachází výchozy kolektoru. 

 

10.2. DISPONIBILNÍ MNOŽSTVÍ PODZEMNÍCH VOD 

 

Využitelné množství 

Hodnota využitelného množství kolektoru BC je 270 l/s. Tato hodnota odpovídá úrovni 

zabezpečenosti 95 % referenčního období a zachování minimálního zůstatkového průtoku 

(Mrkvičková a kol. 2013). 

Výpočet využitelného množství podzemních vod kolektoru A vychází z hodnoty přírodních zdrojů, 

stanovených hydraulickým modelem. Využitelné množství takto stanovených přírodních zdrojů je 

definováno jako 50 % přírodních zdrojů na 178 l/s. 

 

Tabulka 10-6 Souhrnný přehled (kolektor BC) 

Plocha HGR  97,7 km2 zdroj: hydrologický model 

Srážky v HGR 779,58 mm/rok zdroj: hydrologický model 

Odtokový koeficient 0,83 - dopočet 

Celkový odtok Qa v HGR 791 l/s dopočet 

Koeficient minimálního zůstatkového průtoku 0,18 - Mrkvičková, Balvín 2013 

minimální zůstatkový průtok HGR 142 l/s dopočet 

Přírodní zdroje v HGR 512 l/s medián základního odtoku   

Odtok do sousedních HGR 61 l/s zdroj: hydraulický model 

Přítok ze sousedních HGR 40 l/s zdroj: hydraulický model 

Disponibilní přírodní zdroje mimo hydraulickou 

komunikaci se sousedními HGR 412 l/s dopočet 

Využitelné zdroje 270 l/s dopočet 

Současné odběry 28 l/s zdroj: data ČGS 

Maximální odběry 56 l/s zdroj: data ČGS 
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Střety zájmů v důsledku odběrů podzemních vod 

Maximální povolené odběry podzemních vod ve výši 88 l/s v rajonu nepřekračují jeho využitelné 

zdroje.  

Vhledem k velmi nízkému stupni využití nedochází na území rajonu ke střetu zájmů v důsledku 

čerpání podzemních vod. 

 

KOMENTÁŘ 

 

Přírodní zdroje 

Shrnutím všech dosažených zkušeností, řešitelský tým dospěl k následujícímu metodickému závěru, 

který je obecně použitelný pro všechny hydrogeologické rajony s podobnými přírodními podmínkami: 

Pro kolektory, které nejsou kryté izolátorem a komunikují s povrchovými toky, je odhad založen na 

hydrologickém modelu. Model BILAN užívá měsíční hodnoty bilančních vztahů na povrchu území 

(velikost srážek, teplot vzduchu a jeho relativní vlhkosti, výparu, evapotranspirace, infiltrace do zóny 

aerace, procesy v zóně aerace včetně zahrnutí vlivu vegetačního krytu) a procesy v zóně podzemní 

vody charakterizované úrovní její hladiny a posléze velikostí základního odtoku. Model je zpravidla 

verifikován vztahem vypočítaného odtoku z území k naměřené velikosti průtoku v uzávěrovém profilu 

povodí. Skladba modelu umožňuje i extrapolaci výsledků v základním povodí na dílčí oblasti 

přiléhající k řešenému na základě existujících meteorologických vstupů, které budou zpracovány podle 

parametrů kalibrovaných na základním povodí.  

Hlavní výstup modelu BILAN je časová řada základního odtoku území v měsíčním kroku. Přírodní 

zdroje území jsou definované jako medián základního odtoku, využitelné množství s nižším stupněm 

zabezpečení jako 75. kvantil a využitelné množství s vyšším stupněm zabezpečení jako 95. kvantil 

časové řady. Výsledky získané tímto statistickým zpracováním dat byly ověřené grafickou analýzou 

stejné časové řady, přičemž je využitelné množství s nižším stupněm zabezpečení medián minim a 

využitelné množství s vyšším stupněm zabezpečení medián minim z minim. Hodnota přírodních 

zdrojů byla srovnána s výsledkem hydraulického modelu pro daný kolektor. 

Pro kolektory kryté izolátorem, nelze stanovit přírodní zdroje za pomoci hydrologického modelu 

nýbrž hydraulického modelu. Hydraulický model je schematická numerická reprezentace 

hydraulického systému proudění podzemní vody. V tomto případě jsou přírodní zdroje jednotlivých 

kolektorů definované jako součet vlastních zdrojů (infiltrace ze srážek na území rajonu) a rozdílu mezí 

přítoky a odtoky z okolí. Využitelné množství krytých kolektorů lze vyčlenit z celkových přírodních 

zdrojů pouze odborným odhadem a zohledněním veškerých dostupných podkladů o charakteristice 

kolektoru. 

Ve výstupech hydraulického modelu jsou uvedeny hodnoty tzv. vlastních zdrojů podzemní vody v 

rajonu, což je jednoduchý součet infiltrace ze všech modelových vrstev. Toto číslo nelze povazovat za 

přírodní zdroje kolektoru. V rajonu 4630 většina infiltrace proběhne ve vrstvě připovrchové zóny. 

Značná část infiltrované vody se potom, ještě v rámci stejné vrstvy, drénuje do povrchových toků a 

toto množství vody se nepodílí na přírodních zdrojích kolektorů v podloží. V rajonu 4630 přirodní 

zdroje pro kolektor A, který je v pojetí modelu tvořen 4. až 5. modelovou vrstvou (viz kap. 6.2), jsou 

stanoveny součtem přítoků v každé z těchto vrstev (nebo naopak odtoků, výsledek je totožný). V 

případě, kdy probíhá komunikace mezi dvěma strukturami obousměrně - podzemní voda ze 

sousedního rajonu (nebo nadloží, nebo podloží) přitéká a v jiných místech do stejného rajonu odtéká - 
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je třeba nejprve spočítat rozdíl – „netto“ přítok/odtok. Takto spočítané hodnoty lze zařadit do 50% 

zabezpečenosti, protože vychází ze simulace neovlivněných průměrných poměrů. Pro kolektory 

kde lze stanovit přírodní zdroje pouze z výsledku hydraulického modelu, nelze stanovit hodnotu s 80% 

zabezpečenosti ani graf rozdělení přírodních zdrojů podle měsíců (není k dispozici časová řada ze 

které by se vycházelo). Podklady pro takové výstupy poskytuje pouze hydrologický model BILAN, 

který ale v daných případech není relevantní, protože se jedna o zakryté kolektory, které nekomunikují 

přímo s povrchovými vodními toky. 

Pro hodnocení přírodních zdrojů byl použit modelový základní odtok z modelu BILAN, který byl dále 

konfrontován s měřenými hladinami podzemní vody státní pozorovací sítě ČHMÚ a dalšími způsoby 

stanovení přírodních zdrojů podzemních vod. Dlouhodobě pozorované vrty VP8456 – Maxičky a 

VP8505 - Bynov vykazují poměrně dobrou shodu s kolísáním modelového základního odtoku 

z modelu BILAN. 

Základní odtok lze hodnotit i odděleně podle jednotlivých desetiletí (tab. 10-7). Výrazně podprůměrné 

je období 60. let a naopak výrazně nadprůměrné je období 80. let. Hladina podzemní vody ve vrtu 

kolísá s určitým zpožděním v souladu se změnami základního odtoku. Dlouhodobý trend hladiny 

podzemní vody není patrný. 

 

Tabulka 10-7 Výstupy z hydrologického a hydraulického modelu a kolísání hladin podzemní vody ve vrtu 

státní pozorovací sítě pro kolektor BC 

Období Přírodní zdroje Průměrná hladina podzemní vody a za 

uvedené období 

BILAN - modelový 

základní odtok 

Hydraulický model – 

bilance 

VP8456 – Maxičky 

l/s l/s m n.m. 

1961 2010 490 423 - 

1961 1970 428 - - 

1971 1980 482 - - 

1981 1990 516 - - 

1991 2000 502 - 348,051 

2001 2010 506 - 347,83 

Vysvětlivky; 1období 1996 – 2000 

 

V průběhu roku jsou nejvyšší hodnoty přírodních zdrojů dosažené v měsících od dubna do června a 

nejnižší v říjnu a listopadu (obrázek 10-3). Stanovená hodnota využitelného množství nedosahuje 

nejnižší měsíční hodnoty přírodních zdrojů. 
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Obrázek 10-3 Rozdělení přírodních zdrojů podzemních vod mělkého oběhu 

v  HGR 4630 v průběhu roku při úrovni jejich 50 % zabezpečenosti za období 1981 – 2010 

 

Využitelné množství 

Vypočtené využitelné množství kolektorů je vztaženo na celý rajon. Tyto hodnoty proto nelze brát 

jako přijatelnou hodnotu součtu existujících nebo potenciálních jednotlivých soustředěných odběrů 

podzemních vod z daného kolektoru. Obecně je při plánování jimacích objektu potřeba respektovat 

následujicí podmínky:  

 konstrukce objektů odpovída hydrogeologickým podmínkam,  

 jednotlive kolektory jsou vzájemně oddelené,  

 nedochází k vzájemné interakci jímacích objektů,  

 charakteristiky objektů jsou ověřené a vyhodnocené hydrogeologem,  

 odběry nezpůsobují nekontrolovatelnou tvorbu indukovaných zásob ani zhoršení kvality 

povrchových nebo podzemních vod. 

Využitelné množství v minulosti a ani v současnosti nebylo prokázáno odběry podzemní vody, tj. 

rajon nebyl nikdy přetížen. Z tohoto důvodu bylo využitelné množství kolektoru BC stanoveno na 

základě uvažovaných přírodních zdrojů a minimálního zůstatkového průtoku. 

 

Návrhy  

V tomto rajonu nejsou navrhovány žádné změny hranic.  

Pro sledování stavu podzemních vod jsou navržené hydrogeologické vrty státní pozorovací sítě 

ČHMÚ VP8456 – Maxičky a VP8505 Bynov (Kristin Hrádek). 
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Tabulka 10-8 Stanovení signální hladiny v referenčních vrtech sledování podzemních vod a jejích základní 

hydrogeologické charakteristiky 

označení 

objektu 

název objektu monitorovaný 

kolektor 

hloubka 

m 

odměrný bod 

m n. m 

signální hladina 

m n. m. datum 

VP8456 Děčín (Maxičky), 

DS NST 2  

BC 102 419,36 

 

347,15 14.10.2006 

 

VP8505 Bynov (Kristin Hrádek) 

DS NST1 

BC 97,5 460,49 388,06 8.3.2010 

 

Signální úroveň hladiny podzemní vody byla definovaná jako minimum, dosažené po déletrvajícím 

klesání v průběhu podprůměrných let z hlediska srážkových a odtokových poměrů. U vrtu Maxičky, 

který se nachází v drenážní oblasti, přímo u potoka Ostružník, bylo minimum dosažené dříve než ve 

vrtu Bynov, vzdáleném asi 4,5 km. Hladina ve vrtu Maxičky ale začala výrazněji stoupat až v roce 

2010, tak jako ve vrtu Bynov. 
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11. ZÁVĚR 

Cílem projektu bylo kombinací pestrého souboru nejmodernějších technologických a metodických 

postupů přehodnotit přírodní zdroje a využitelné zásoby podzemních vod v jednotlivých 

posuzovaných hydrogeologických rajonech.   

 

Zásoby podzemních vod 

 Jako přírodní zdroje kolektoru A uvedená hodnota celkové bilance kolektoru pro simulaci 

neovlivněných průměrných poměrů (50% zabezpečenost) dosahuje 355 l/s 

 Přírodní zdroje kolektoru BC vycházející z hydrologického modelu BILAN, podle mediánu, 

který odpovídá nejčastější velikosti tvorby přírodních zdrojů a z konfrontace s průběhem 

hladin ve vrtech státní pozorovací sítě ČHMÚ; dosahuje 512 l/s 

 Výpočet využitelného množství kolektoru A vychází z hodnoty přírodních zdrojů, 

stanovených hydraulickým modelem. Využitelné množství takto stanovených přírodních 

zdrojů je definováno jako 50 % přírodních zdrojů na 178 l/s.  

 Hodnota využitelného množství kolektoru BC je 270 l/s, odpovídá úrovni zabezpečenosti 95 

% referenčního období a zachování minimálního zůstatkového průtoku 

 Maximální povolené odběry podzemních vod ve výši 88 l/s v rajonu nepřekračují jeho 

využitelné zdroje v žádném z bilancovaných kolektorů.  

 V HGR 4630 ve srážkově průměrném roce dochází k hlavním doplňování zásob podzemní 

vody v listopadu a končí v dubnu. Maximální doplnění zásob podzemní vody nastává v 

březnu. Na maximální březnové infiltraci se podílí tání sněhové pokrývky. 

 K minimálnímu doplňování dochází v období květen – červenec, v červnu k doplňování 

zásob podzemní vody vůbec nedochází. V lednu, zřejmě kvůli častějším teplotám pod bodem 

mrazu, je infiltrace též podprůměrná. 

 Jako u některých dalších rajonů vychází infiltračně bohatší i měsíce srpen a říjen. 

 Pro sledování stavu podzemních vod jsou navržené hydrogeologické vrty státní pozorovací 

sítě ČHMÚ VP8456 – Maxičky a VP8505 Bynov (Kristin Hrádek), pro něž byla stanovena 

Signální hladina pro sledování zdrojů podzemních vod v kolektoru BC. 
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