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ZAVEDENÉ ZKRATKY A POJMY 
AOPK Agentura ochrany přírody a krajiny ČR 

B separovaný základní odtok (mm/měsíc) 

BF modelovaný základní odtok (mm/měsíc) 

BFI baseflow index – poměr základního odtoku k celkovému 

CO celkový odtok  

ČGS Česká geologická služba  

ČHMÚ Český hydrometeorologický ústav  

ČKP česká křídová pánev  

ČOV     čistírna odpadních vod 

ČR Česká republika  

ČÚZK Český úřad zeměměřický a katastrální  

GDO, Klíč GDO  jedinečné identifikační číslo objektu v archivu ČGS 

Geofond   archiv ČGS 

GIS geografický informační systém  

HGR hydrogeologický rajon je území s obdobnými hydrogeologickými poměry, typem zvodnění a 
oběhem podzemní vody ve smyslu zákona č. 254/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů a 
vyhláška č. 5/2011 Sb. Hodnocení stavu povrchových a podzemních vod slouží k zajišťování 
podkladů pro výkon veřejné správy podle vodního zákona, plánování v oblasti vod a k 
poskytování informací veřejnosti. Provádí se podle povodí povrchových vod a 
hydrogeologických rajonů podzemních vod (§ 21 vodního zákona).  

hpv hladina podzemních vod 

ID identifikační číslo  

IG inženýrskogeologický  

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

Kolektor podzemních vod horninové prostředí, jehož propustnost je ve srovnání s bezprostředně 
sousedícím horninovým prostředím natolik větší, že gravitační voda se jím může pohybovat 
mnohem snadněji za jinak stejných hydraulických podmínek (ČSN 75 0110 Vodní 
hospodářství - Terminologie hydrologie a hydrogeologie).  

MZe     Ministerstvo zemědělství České republiky 

MŽP Ministerstvo životního prostředí České republiky  

P měsíční srážkový úhrn (mm/měsíc) 

PO podzemní odtok 

podnik Povodí    Povodí Labe, s.p.; Povodí Moravy, s.p.; Povodí Odry, s.p.; Povodí Ohře, s.p.; 
Povodí Vltavy, s.p.;  
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PPP měření postupných profilových průtoků III. etapová zpráva projektu „Rebilance zásob 
podzemních vod“  

PPZ připovrchová zóna 

Přírodní zdroje podzemní vody (přírodní obnovitelné zdroje podzemní vody) - množství vody 
za přírodních poměrů dlouhodobě doplňované infiltrací do hydrogeologického kolektoru nebo 
zvodněného systému (příloha č. 8 k vyhlášce č. 369/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů).  

R měsíční odtoková výška pozorovaná (mm/měsíc) 

RC dotace zásob podzemních vod (mm/měsíc, l/s/km2) 

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 4640  

(heis.vuv.cz) 

ID hydrogeologického rajonu: 4640 
Název hydrogeologického rajonu: Křída Horní Ploučnice 
ID útvaru: 46400 
Název útvaru: Křída Horní Ploučnice 
Plocha, km2: 832,961 
Pozice: rajon základní vrstvy 
Geologická jednotka: Sedimenty svrchní křídy 
Povodí: Labe 
Dílčí povodí: Ohře, Dolní Labe a ostatní přítoky Labe 
Bilancovaný kolektor: kolektor BC resp. C – bělohorské až jizerské souvrství, 

spodní až svrchní turon 
kolektor D – březenské souvrství, coniac 

Kraje: Ústecký, Liberecký 
Platný dle vyhlášky č. 5/2011 Sb. 



Rebilance zásob podzemních vod                                               ID EIS 10051606-SFŽP 

14 

 

2. VYMEZENÍ RAJONU 
 

Hydrogeologický rajon 4640 Křída Horní Ploučnice zahrnuje území mezi Lužickými horami, 
Ještědem, Doksy a Českou Lípou. HGR 4640 je vymezen jako rajon základní vrstvy ve smyslu 
rajonizace (Olmer a kol. 2006, dle vyhlášky č. 5/2011 Sb.) - obázek 2-1). Plošnou rozlohou je rajon 
4640 největší z řešených rajonů v západní části české křídové pánve - 833 km2. HGR 4640  leží na 
pravém břehu Labe v severní části české křídové pánve a zasahuje až k jejímu severnímu okraji. 
Zahrnuje severní část geomorfologického celku Ralská pahorkatina, menší částí leží v celku Lužické 
hory.  

Rajon 4640 byl koncipován jako dvou kolektorový systém. Na území rajonu se vyskytují tři 
hydrogeologické kolektory v různých hloubkových úrovních - cenomanský kolektor A, turonské 
kolektory BC, coniacké kolektory D. Nejhlubší kolektor A (s litologickou jednotkou perucko-
korycanské souvrství) je zpracováván zvlášť jako hlubinný rajon 4720 a zčásti 4730. Na povrchu 
jizerského bloku (jižně od strážského zlomu) vychází horniny hlavního kolektoru BC-C. Na území 
tlusteckého bloku se v nadloží hlavního kolektoru vyskytuje izolátor v teplickém souvrství, oddělující 
nadložní kolektor D. Ten zůstal zachován pouze v ploše zakleslých tektonických ker v centrální části 
rajonu SZ od strážského zlomu. Hranice rajonu na SZ tvoří státní hranice s Německou spolkovou 
republikou. Severovýchodní okraj je definován významným geologickým rozhraním, lužickou 
zlomovou zónou (v detailu tuto hranici však tvoří orografická rozvodnice) a západní okraj zejména v 
jižní části sleduje několik výraznějších zlomových linií. Rozvodnice povodí horní Ploučnice vůči 
pravostranným přítoků Jizery a Labe ohraničuje rajon na JV a JZ. 

 

 
Obrázek 2-1. Situace hydrogeologického rajonu 4640 
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3. VSTUPNÍ INFORMACE 
3.1. GEOLOGICKÁ PROZKOUMANOST 

Území hydrogeologického rajonu 4640 bylo poprvé soustavně zkoumáno během geologického 
mapování Rakousko-Uherska v polovině 19. století (např. Jokély 1858, 1859); byly vymezeny 
základní kontury na povrch vycházejících těles a zpracována základní petrografie hornin z podloží 
křídy a mladých vulkanitů. Na toto mapování ihned navazovaly výzkumy J. Krejčího (1870), který na 
základě litologickém i biostratigrafickém v křídových horninách vymezil hlavní stratigrafické 
jednotky. Jeho stratigrafii pak A. Frič (1883) zdokonalil a doplnil paleontologickými sběry. 
Z opěrných profilů křídovými sedimenty v týchž oblastech vycházel ve své podrobné stratigrafii Č. 
Zahálka. Odklonil se od názvů jednotek Krejčího a zavedl tzv. „pásma“, označovaná římskými 
číslicemi I–X. Jako první identifikoval a pojmenoval některé významné zlomy a své poznatky shrnul 
později pro celé území až po severní okraj české křídové pánve (Zahálka 1916).  

Ve stejné době prováděl v Českém středohoří podrobné geologické mapování J.E. Hibsch a některými 
listy zasahoval na východ až do sledovaného území (např. Hibsch 1930); jeho práce vynikala přesným 
vymezením mladých vulkanitů a jejich petrografickou charakteristikou. Na Českolipsku pracoval 
Graber (1904, 1907), který se věnoval především okolí Maršovického vrchu. Soustavné geologické 
mapování zde však zahájil až B. Müller (1914). Prostorově navazoval na J.E. Hibsche a postupně 
zpracoval celé území severního Kokořínska, Českolipska a Liberecka. I přes horší grafickou úroveň 
výsledných map přinesly jeho výzkumy základní představu o tektonické stavbě rajonu 4640 (např. 
Müller 1923, 1924a, b, 1926a, b, 1927, 1933b) a rozložení pískovcových těles. Některé chybné 
tektonické představy později sám opravil (Müller 1933a). Celé území severočeské křídy mezi Jizerou 
a Labem zpracoval H. Andert (1929), jehož paleontologické sběry a biostratigrafické vyhodnocení 
vůdčí fauny je dodnes velmi ceněné. Jím navržená komplikovaná tektonická stavba severočeské křídy, 
sestavená bez možnosti ověřit předpoklady vrtnými pracemi, je však z velké části nereálná. 

Po 2. světové válce dominovalo geologickým pracím v regionu nové mapování, a to v měřítku 
1 : 50 000 (Klein 1953–57, Malkovský 1956) a zvláště 1 :  25 000 (Klein 1963, Klein et al. 1966). 
Během tohoto mapování byly L. Kopeckým nově zpracovány mladé vulkanity. J. Soukup (in Lorenz – 
Kopecký eds. 1962, in Horný ed. 1963) zreambuloval dosavadní poznatky o stratigrafii a tektonice 
křídových sedimentů pro jednotlivé listy geologických map ČSSR 1 : 200 000.  

Stratigrafie křídových sedimentů byla v 60. letech 20. století nově zpracována na základě hlubokých 
vrtů opěrného profilu Mělník – Ještěd (Klein 1965); při geologickém mapování v okolí České Lípy 
byly tvary a omezení pískovcových těles vysledovány na SZ (souhrn Klein et al. 1966, Klein ed. 
1991). Další geologické informace pocházejí z ložiskového průzkumu na sklářské písky, zejména na 
Českolipsku (např. Malich 1960, Klein 1964, 1967, Procházka 1968, Klein a Tajovský 1986, Tajovský 
1989, 1991). Některé oblasti byly předmětem diplomových prací, např. na Dokesku (Krátká 1961) a 
na Maršovickém vrchu (Hoppe 1962).  

Největší posun v poznání geologické stavby však přinesly průzkumné práce na uran, realizované od 
konce 50. let., ve větší míře pak od roku 1967. Zahrnovaly geofyzikální měření a tisíce průzkumných 
objektů (vrty, rýhy) soustředěných do hlavních ložiskových oblastí v rajonu 4640. Zpřesnily se 
znalosti o tektonické stavbě a litologickém vývoji křídy, o horninách křídového podloží a o tvarech 
těles mladých vulkanitů. Byly také získány detailní informace o hydrogeologických poměrech 
v severočeské křídě (např. Herčík 1971). Nové poznatky o tektonické stavbě byly průběžně 
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publikovány geology GPUP, například se týkaly stavby strážského zlomu (Kurka 1976), stavby 
lužického zlomu (Doležel 1976) nebo východo-západní tektoniky tlusteckého bloku (Anton et al. 
1973). Nový obraz geologické stavby severočeské křídy vyplývá z ložiskových studií (např. 
Bělohradský a Petrin 1977, Bělohradský 1979a, b, Blažek a Prokop et al. 1979, Kyncl et al. 1986) i z 
výstupů průzkumných prací souvisejících se sanací chemické těžby uranu (Coubal a Adamovič 1995), 
přehledně jsou uvedené ve zprávě Kučery a Rutšeka (1995).  

Celé sledované území pokrývají moderně zpracované geologické mapy v měřítku 1 : 50 000 z 80. a 
90. let 20. století, vytvořené Českou geologickou službou. Křídové sedimenty zde mapovali V. Klein, 
J. Pražák, J. Valečka, P. Zelenka a S. Čech, vulkanity O. Shrbený a J. Křelina a tektoniku M. Coubal. 

Rozsah staršího geologického mapování je vyznačen na geologických mapách ČGS v měř. 
1 : 50 000 a také na mapovém serveru ČGS na www.geology.cz . V rámci rajonu 4640 proběhlo 
účelové geologické mapování na listech těchto map v měř. 1 :  50 000: 02-44 Štětí (Pražák ed. 1991), 
02-42 Česká Lípa (Klein ed. 1991), 03-33 Mladá Boleslav (Pražák ed. 1993), 03-31 Mimoň (Klein 
1998), 02-24 Nový Bor (Valečka ed. 1998) a 03-13 Hrádek n.N. (Pospíšil a Domečka eds. 1996).  

Vrtná prozkoumanost rajonu 4640 je celkově poměrně hustá, i když některé oblasti s velkou 
mocností křídových sedimentů nejsou vrty dostatečně pokryté (obr. 3-1). Z hlubších vrtů zcela 
dominují průzkumné vrty na uran odvrtané Geologickým průzkumem Uranového průmyslu (GPUP, 
později firmou Diamo s.p.) zhruba od počátku 60. let do roku 1995. Velmi hustou vrtnou sítí jsou 
pokryta ložisková území: na hranici s rajonem 4523 ložisko Heřmánky, v centrální a severní části 
rajonu mezi Mimoní a Stráží pod Ralskem jsou to ložiska Hamr a Stráž. Poněkud nižší hustota vrtů je 
na ložiscích Křižany, Břevniště, Hvězdov, Mimoň a Holičky. Téměř všechny tyto vrty zasahují do 
podloží křídy a jsou kvalitně karotované. Některé jsou celojádrové, jiné poskytly jádro jen z rudního 
intervalu v bazální části korycanských vrstev (Stuchlíková 1977). Pro východní okraj rajonu jsou 
důležité vrty opěrné linie Mělník–Ještěd z 60. let 20. století. Hydrogeologické vrty se svou lokalizací 
soustředily především do jímacího území Česká Lípa – jih jižně od České Lípy (Strnad 1976, 1977), 
do oblasti jv. od Mimoně (např. Kněžková 1987) a do okolí Jablonného v Podještědí (např. Šula 1971, 
Pištora et al. 1973). Místy jsou významné vrty, které sloužily k ověření zásob sklářských a 
slévárenských písků – jde především o oblast Provodína, Srní a oblast Kvítkov – Stvolínky jz. od 
České Lípy (Klein a Tajovský 1986, Tajovský 1989). 

Geofyzikální práce. Území rajonu 4640 je poměrně dobře geofyzikálně prozkoumané, a to především 
v oblastech podrobného průzkumu na uran. Podrobně byla geofyzikálně vymapována především zóna 
středohorského zlomu (úštěcký zlom, strážský zlom) a zóna lužického zlomu na severním okraji 
rajonu. Letecké geofyzikální měření (magnetometrie, radiometrie) pokrývá celé území rajonu a bylo 
nedávno nově interpretováno (Šalanský 1977, 2004). Veškeré starší geofyzikální práce v severočeské 
křídě shrnují Mašín et al. (1970). Seismický průzkum ze začátku 80. let byl zaměřený na vymezení 
permokarbonských pánví v podloží křídových sedimentů. Na západním okraji rajonu vedl ve směru 
zhruba S–J reflexní seismický profil 27/81 (Chudomel et al. 1983). 

 

http://www.geology.cz/


Obrázek 3-1 Situace 

vybraných vrtů v rajonu 4640 
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V rámci průzkumu na uran, který probíhal v 70. a 80. letech, byla reinterpretována starší geofyzikální 
měření (Kurka a Anton 1973, Anton et al. 1985) a doplněna novými měřeními v ložiskových územích, 
především povrchovým magnetickým měřením, vertikálním elektrickým sondováním a odporovým 
profilováním (např. Anton et al. 1981). Výsledky geofyzikálních prací shrnuje zpráva Kučery a 
Rutšeka (1995). Území jihozápadního předpolí ložiska Stráž bylo podobným způsobem geofyzikálně 
vymapováno v letech 2002–2005 pro účely sanace ekologických zátěží po chemické těžbě uranu 
(např. Anton et al. 1993). V oblasti tzv. maršovické elevace jižně od úštěckého zlomu v jižní části 
rajonu byl tento průzkum doplněn i profily reflexní seismiky (Nikl 1993). 

 

 
Obrázek 3-2 Vyznačení území s nově provedenými geofyzikálními pracemi na maršovicko-bezdězské elevaci 

při jižním okraji rajonu 4640 (Karous et al. 2015). 

 

3.1.1. PRÁCE PROVÁDĚNÉ V RÁMCI PROJEKTU 

V rámci projektu byly na území rajonu v letech 2014–2015 vyhloubeny průzkumné jádrové vrty 
4640_C Horní Světlá pod Luží (hloubka 178 m; Valečka et al. 2015a) při severním okraji rajonu, 
4730_B Stvolínky (hloubka 130 m; Valečka et al. 2015b) pří západním okraji, v jižní části pak vrty 
4720_E Jestřebí (hloubka 70,4 m; Mlčoch et al. 2015b), 4720_F Chlum (hloubka 208 m; Mlčoch et al. 
2015a ). Těsně za západní hranicí rajonu byl vyhlouben vrt 4650_F Sloup (hloubka 150 m; Nádaskay 
et al. 2015). V blízkosti lužického zlomu při severním okraji rajonu byly dále vyhloubeny 
hydrogeologické vrty 4640_1C Zdislava (hloubka 420 m; Rozman et al. 2015a) a 4640_1T Zdislava 
(hloubka 238 m; Rozman et al. 2015b), nedaleko za východním okrajem rajonu to byly další 
hydrogeologické vrty: 4710_22 a 4410_23 Ralsko a 4710_24 a 4410_25 Bělá.  

Pro potřeby projektu byly Geofyzikálním ústavem AV ČR (Uličný et al. 2015) vypracovány 
geneticko-stratigrafické řezy, umožňující mj. lepší představu o prostorovém vztahu kolektorových 
těles a izolátorů, a na ně navazující geologické řezy, včetně revidované tektoniky. 

Nově byly v rámci projektu Rebilance zásob podzemních vod realizovány geofyzikální průzkumné 
práce na jižním okraji rajonu 4640, v širším okolí kry Maršovického vrchu na tzv. maršovicko-
bezdězské elevaci (Karous et al. 2015). Cílem bylo ověřit tektonickou stavbu křídy, možnosti náhlých 
změn mocnosti křídových sedimentů a distribuci podpovrchových těles neovulkanitů. Použito bylo 
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dipólové odporové profilování a měření VES na profilech, gravimetrické měření na profilech a 
reflexní seismika (obr. 3-2). 

 

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

ID vrtu Název vrtu hloubka vrtu (m) autor zprávy 
4640_C Horní Světlá pod Luží 178 Valečka et al. (2015a) 
4730_B Stvolínky 130 Valečka et al. (2015b) 
4720_E Jestřebí 70,4 Mlčoch et al. (2015b) 
4720_F Chlum 208 Mlčoch et al. (2015a) 
4640_1C Zdislava 420 Rozman et al. (2015a) 
4640_1T Zdislava 238 Rozman et al. (2015b) 

 

 

3.2. HYDROGEOLOGICKÁ PROZKOUMANOST 

Hydrogeologické poměry zájmového území jsou přehledně zpracovány v souhrnné regionální 
monografii Krásného et al. (2012) v rámci benešovsko-ústeckého a mělnicko-boleslavského 
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 - Herrmann - 
Valečka 1999). V těchto studiích jsou popsány hydrogeologické poměry křídových sedimentů, tvorba, 
pohyb a odtok podzemních vod v křídových kolektorech, filtrační parametry, infiltrační oblasti, jímání 
a ochrana podzemních vod, geochemie a znečištění podzemních vod.  

Významnou regionální hydrogeologickou prací, která pokrývá celé území je Hydrogeologická mapa a 
Mapa chemismu podzemních vod l : 200 000 list 03 Liberec 04 Náchod a k nim příslušné Vysvětlivky 
(Jetel 1984a,b. Jetel et al. 1986). Hydrogeologické mapy ze souboru geologických a ekologických 
účelových map přírodních zdrojů 1 : 50 000 především listy 03-13, 03-31 a 02-42 vytvořili Burda 
(1998), Zícha (1997), Stehlík (1987). 

Největší koncentrace hydrogeologických prací byla soustředěna do bezprostředního okolí uranových 
ložisek Hamr a Stráž pod Ralskem, kde se řeší hydrogeologické podmínky bývalé těžby uranu a její 
ekologické důsledky (např. Dufek 1973; Hanzlík et al. 1992; Horák et al. 1993; Lusková 1995; 
Maršalko-Peretjanko 1978; Němeček et al. 1992a, 1992b, 1994a, 1994b, 1994c, 1995; Rutšek-Kučera 
1995; Svoboda et al. 1975; Tauber 1966a, 1966b; Maršalko 1980; Pazdírek 1992). Pozornosti neunikla 
ani hydrogeologická problematika zakleslé kry tlusteckého bloku (Brožek et al. 1982; Hoppe 1970; 
Maršalko-Peretjanko 1974a; Pazderský 1990).  

Geologii a hydrogeologii glacifluviálního kvartéru mezi Jítravským sedlem a Dubnicí (tj. širší okolí 
Jablonného) shrnul Jablonský - Glöckner (1987). Významnou prací je Hydrogeologická studie okresu 
Liberec (Žitný et. al. 1979). Z dalších regionálních prací jmenujme hydrogeologii tlusteckého bloku od  
Hoppeho (1970), Nakládala (1975), oblast Kamenice - Ploučnice - Křinice zpracovala Jetelová (1972), 
hydrogeologický výzkum svrchní křídy v Polomených horách (Jetelová 1975), Regionální surovinové 
studie okresů Liberec a Česká Lípa včetně podrobně sepsané hydrogeologie se seznamem vodních 
zdrojů zpracovali Sedlář - Břízová -Tomášek (1992), a Anděl et al. (1992). Účelovou 
hydrogeologickou mapu Severočeského kraje s vysvětlivkami (včetně popisu vodních zdrojů) ke 
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každému okresu zvlášť sestavila Janů (1972). Hydrogeologickou studii okresu Česká Lípa sepsal Žitný 
(1972). 

Hydrogeologický průzkum Lužické poruchy prováděli Šula (1971, 1973), Plešinger (1963). Mitášová 
(1967). Velmi zajímavou problematikou mapového listu je funkce tektonických poruch (např. strážský 
zlom) a žil neovulkanitů (Blažek et al. 1979; Herčík 1967, 1968a, 1968b; Klein-Pazdírek 1995; 
Maršalko-Peretjanko 1974b; Pazdírek 1991; Lusk 1979). 

Množství účelových prací se zabývalo vodárenským využitím podzemních vod a skládkovým 
hospodářstvím. 

 

VRTNÁ HYDROGEOLOGICKÁ PROZKOUMANOST 

V rámci projektu byla všechna dostupná data především z ČGS (Geofondu) a ostatních organizací 
uložena do centrální databáze projektu a zpracována v souboru aplikací GDbase5. Software GDbase5 
se územně člení podle jednotlivých hydrogeologických rajonů. Tak vznikl komplex geologických, 
hydrogeologických, hydrochemických a karotážních informací, který byl účelově doplněn o časové 
řady pozorování hladin a chemismu podzemních vod ČHMÚ. 

Využití GDbase5 umožnilo zpracování projektu v prostředí GIS, což byl významný krok k modernímu 
zpracování velikého množství dat, které se v takovém rozsahu v ČR zatím nerealizovalo. 

Specifická pozornost byla věnována vrtům s dlouhodobým režimním měřením, které jsou uvedeny 
v následující tabulce 3-2 

Tabulka 3-2 Vrty s režimním pozorováním 

Označení 
ČHMÚ X Y Název vrtu Sledován 

od roku 
Sledovaný 
 parametr 

Sledovaný 
 kolektor Provozovatel 

VP8420 3479650 5604330 Doksy, Břehyně, HP 21 T 1973 H,J TURON ČHMU 
VP8425 3461000 5607750 Blíževedly (Hvězda), LO 14 JT 1969 H,J TURON ČHMU 
VP8418 3484960 5625305 Jablonné v Podj.,Valdov, HP 23 T 1973 H,J TURON ČHMU 
VP8472 3473449 5601273 Tachov (Tachov u Doks), 2H119 2007 H,J TURON ČHMU 
VP8471 3473459 5601284 Tachov (Tachov u Doks), 2H118 2007 H,J TURON ČHMU 

VP1982 3477639 5604676 
Doksy (Doksy u Máchova jezera), 

VP1949N 2007 H KVARTÉR ČHMU 
VP8470 3466485 5605620 Chlum (Drachlava), 2H096 2007 H TURON ČHMU 

VP8483 3485356 5609239 
Ralsko (Ploužnice pod Ralskem), 

2H253 2007 H TURON ČHMU 

VP8473 3470087 5609447 
Jestřebí (Jestřebí u České Lípy), 

2H235 2008 H TURON ČHMU 
VP8486 3489305 5610781 Ralsko (Svébořice), 2H255 2007 H TURON ČHMU 

VP8484 3480254 5611070 
Ralsko (Hradčany nad Ploučnicí), 

2H251 2007 H TURON ČHMU 
VP8478 3474132 5613847 Zákupy (Brenná), 2H241 2008 H TURON ČHMU 
VP8477 3474135 5613854 Zákupy (Brenná), 2H240 2008 H CONIAK ČHMU 
VP1983 3467520 5616184 Česká Lípa, VP1953N 2008 H,J KVARTÉR ČHMU 
VP8481 3480333 5616626 Pertoltice pod Ralskem, 2H249 2008 H CONIAK ČHMU 
VP8480 3480333 5616642 Pertoltice pod Ralskem, 2H248 2008 H,J TURON ČHMU 
VP2022 3480333 5616649 Pertoltice pod Ralskem, 2H294 2008 H,J CONIAK ČHMU 
VP8492 3468860 5617976 Česká Lípa (Stará Lípa), VP8449N 2007 H,J CONIAK ČHMU 
VP8490 3468849 5618003 Česká Lípa (Stará Lípa), VP8451N 2007 H,J TURON ČHMU 
VP1979 3485808 5619990 Stráž pod Ralskem, VP1941N 2007 H,J KVARTÉR ČHMU 
VP1980 3485808 5619990 Stráž pod Ralskem, VP1942N 2007 H,J KVARTÉR ČHMU 
VP1981 3482913 5625505 Jablonné v Podj., VP1944N 2008 H,J KVARTÉR ČHMU 
VP8476 3476864 5632633 Mařenice, 2h237 2007 H,J TURON ČHMU 

VP8474 3470103 5609442 
Jestřebí (Jestřebí u České Lípy), 

2H234 2008 H TURON ČHMU 
*H- hladiny, J- jakost 
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Tabulka 3-3 Vrtná prozkoumanost z Geodatabáze 

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

Počet vrtů s chemickými 
analýzami vody 

4640 1016 922 551 363 

 

 

Obrázek 3-3 Hydrogeologická vrtná prozkoumanost  

 
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 
60157 LO-3 Veselé -966512,00 -734896,00 272,68 775,00 B_C 
83992 ZL-1 Luka -998750,00 -718470,00 294,90 50,00 B_C 
4490 PV-4 Luka -997240,40 -720187,60 293,20 118,00 B_C 

84015 OK-1 Okna v Podbezdězí -997125,00 -718880,00 282,50 35,00 B_C 
84113 PV-3 Bezděz -996938,40 -716911,20 298,79 170,00 B_C 
84011 B-1 Bezděz -996660,00 -715000,00 408,00 117,00 B_C 
84173 LO-11 Obora v Podbezdězí -995107,21 -718784,18 278,04 88,00 B_C 
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Klíč GDO Název Lokalita Y1 X1 
Z  

(m n.m.) 
hloubka vrtu  

(m) kolektor 
692522 2H-119 Tachov u Doks -994935,26 -721708,10 302,36 105,00 B_C 
4579 VRT Tachov u Doks -994860,00 -721118,00 320,00 55,00 B_C 

565532 HP-22T Doksy u Máchova jezera -994425,41 -718614,66 276,62 105,00 B_C 
4491 PV-5 Horky u Dubé -993548,90 -723402,50 310,54 110,00 B_C 

708472 HV-1497/9 Doksy u Máchova jezera -993294,00 -719205,00 282,00 24,00 B_C 
11340 SZ-1 Doksy u Máchova jezera -992780,00 -721710,00 305,00 50,00 B_C 
565533 HP-21T Bezděz -992750,00 -715050,00 278,63 110,00 B_C 
643563 S-2_1A Doksy u Máchova jezera -992667,00 -721729,00 300,00 71,00 B_C 
11336 VS Doksy u Máchova jezera -992603,00 -720111,00 293,00 40,00 B_C 
11333 1 Doksy u Máchova jezera -992603,00 -720713,00 306,00 40,00 B_C 
79617 D-2 Doksy u Máchova jezera -992277,60 -716921,20 270,48 88,00 B_C 
79379 1 Doksy u Máchova jezera -992260,00 -718100,00 289,50 35,00 B_C 
79386 D-1 Doksy u Máchova jezera -992220,00 -716835,00 271,45 82,50 B_C 
629993 SE-1 Doksy u Máchova jezera -992195,00 -717770,00 274,00 20,30 B_C 
695681 VP-1949N Doksy u Máchova jezera -992099,93 -717116,13 269,81 12,00 B_C 
11199 HJ-1 Doksy u Máchova jezera -991656,50 -719636,20 276,37 22,00 B_C 
11335 VS Doksy u Máchova jezera -991580,00 -722960,00 347,00 80,00 B_C 
679853 pč.-368 Doksy u Máchova jezera -991522,00 -723147,00 338,00 70,00 B_C 
11334 VS-1 Doksy u Máchova jezera -991515,00 -719590,00 269,40 65,00 B_C 
708322 HV-898/14 Chlum u Dubé -991078,00 -725965,00 338,00 90,00 B_C 
577483 S-1 Doksy u Máchova jezera -991020,00 -716552,00 279,11 13,00 B_C 
11158 VS Dřevčice -990590,00 -730220,00 355,00 66,50 B_C 
11159 CH1 Chlum u Dubé -990525,00 -725125,00 336,00 62,20 B_C 
565424 V-285 Doksy u Máchova jezera -990317,00 -720385,00 268,00 163,20 B_C 
79506 PV-2 Doksy u Máchova jezera -990268,20 -717341,00 290,65 110,00 B_C 
629986 VS Drchlava -990260,00 -728208,00 307,00 40,00 B_C 
577495 S-2 Doksy u Máchova jezera -990254,00 -720667,00 278,00 27,60 B_C 
687086 2H-096 Drchlava -989729,74 -728054,83 350,86 110,00 B_C 
11183 VS Doksy u Máchova jezera -989670,00 -720500,00 265,00 17,30 B_C 
664216 HH-1 Doksy u Máchova jezera -988946,00 -714245,00 278,00 25,00 B_C 
630064 Lo-13NT Dřevčice -988528,00 -731370,00 324,79 50,00 B_C 
11612 HV-10 Hvězda pod Vlhoštěm -988055,20 -735071,10 422,51 120,00 B_C 
11490 HV-2-T Dřevčice -987915,00 -730133,00 295,20 29,00 B_C 
11337 V-1/63 Jestřebí u České Lípy -987560,00 -723780,00 262,20 32,00 B_C 
572107 P-1 Dřevčice -987408,00 -728859,00 335,00 15,50 B_C 
572106 L-1 Dřevčice -987105,00 -729418,00 330,00 16,00 B_C 
11313 HV-3-C Doksy u Máchova jezera -987014,00 -723123,00 255,26 151,00 B_C 
11314 HV-3-T Doksy u Máchova jezera -986977,00 -723120,00 255,10 74,00 B_C 
11544 LO-14/JT Hvězda pod Vlhoštěm -986882,00 -733218,00 364,15 84,50 B_C 
11413 V-388 Doksy u Máchova jezera -986811,80 -721336,09 273,85 32,00 B_C 
11087 PV-1 Doksy u Máchova jezera -986649,60 -721009,90 303,60 185,00 B_C 
11562 V-323 Doksy u Máchova jezera -986621,96 -721937,57 259,70 40,60 B_C 
11484 V-1950 Doksy u Máchova jezera -986550,00 -722540,00 255,88 12,40 B_C 
11341 Nový Doksy u Máchova jezera -986500,00 -721880,00 265,00 20,00 B_C 
11312 HV-1-T Holany -986485,00 -728806,00 269,16 135,00 B_C 
692517 2H-235 Jestřebí u České Lípy -986404,83 -723976,39 253,90 155,00 B_C 
11473 HV-207 Doksy u Máchova jezera -986321,75 -722058,01 266,53 26,20 B_C 
11327 ZP-1 Jestřebí u České Lípy -986296,60 -724271,80 253,51 102,00 B_C 
11342 PV-1 Doksy u Máchova jezera -986200,00 -722040,00 267,00 30,00 B_C 
11815 V-1 Blíževedly -986180,00 -736160,00 357,00 107,00 B_C 
11529 Bl-1 Blíževedly -986176,30 -735827,40 328,45 90,00 B_C 
643566 TR-1 Doksy u Máchova jezera -986118,00 -722544,00 252,00 57,00 B_C 
10778 V-1 Holany -986024,00 -728756,00 310,00 100,00 B_C 
11465 HJ-204 Doksy u Máchova jezera -986018,93 -722436,47 254,02 122,00 B_C 
11316 HV-4-T Jestřebí u České Lípy -985931,00 -726340,00 259,04 169,50 B_C 
11315 HV-4-C Jestřebí u České Lípy -985894,00 -726333,00 258,37 255,60 B_C 
11324 ZP6 Jestřebí u České Lípy -985727,60 -723624,10 254,05 213,00 B_C 
565523 PV-2 Jestřebí u České Lípy -985677,00 -722856,00 262,00 50,00 B_C 
11328 ZP-2 Jestřebí u České Lípy -985579,40 -725105,40 253,33 211,10 B_C 
11343 H-1 Holany -985559,00 -730212,00 275,00 50,00 B_C 
11329 ZP-3 Holany -985519,70 -727284,50 264,52 155,00 B_C 
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11330 ZP-4 Holany -985519,70 -728248,50 260,33 214,60 B_C 
565524 V-1 Holany -985465,00 -728583,00 265,00 30,00 B_C 
11814 MG Holany -985389,00 -729391,00 261,50 30,00 B_C 
10781 I-1 Holany -985330,80 -729835,10 270,16 12,00 B_C 
11198 ZP-10N Jestřebí u České Lípy -985320,00 -726120,00 249,00 185,00 B_C 
630063 S-1 Holany -985202,00 -729817,00 272,00 20,45 B_C 
11339 VS Holany -985090,00 -729220,00 267,00 26,00 B_C 
11332 VS Veselí nad Ploučnicí -985038,00 -722363,00 295,00 52,50 B_C 
11317 HV-5-T Holany -984708,00 -728650,00 256,42 263,50 B_C 
565522 PV-1 Veselí nad Ploučnicí -984654,00 -722106,00 302,00 65,00 B_C 
11325 ZP7 Jestřebí u České Lípy -984640,20 -723694,40 263,36 235,00 B_C 
11338 VS Zahrádky u České Lípy -984330,00 -726710,00 263,00 30,00 B_C 
11182 ST Jestřebí u České Lípy -984300,00 -725830,00 275,00 27,70 B_C 
659766 pč.-428/14 Holany -984144,00 -730562,00 260,00 25,00 B_C 
11331 ZP-5 Holany -984129,20 -729181,70 259,61 265,00 B_C 
11450 S-1 Srní u České Lípy -983855,00 -722950,00 274,75 47,50 B_C 
11348 HV Holany -983840,00 -727200,00 265,00 30,00 B_C 
11546 HV-12 Holany -983691,50 -731769,60 273,38 30,00 B_C 
11160 S-1 Holany -983650,00 -727310,00 271,00 70,00 B_C 
11545 HV-11 Holany -983565,50 -731897,20 276,80 30,00 B_C 
10941 SR-1 Okřešice u České Lípy -983450,30 -722930,40 275,16 50,00 B_C 
11547 HV-13A Holany -983296,60 -731997,50 281,61 30,00 B_C 
14333 HVA-1 Veselí nad Ploučnicí -983232,20 -720391,10 263,65 100,00 B_C 
603066 OK-4 Okřešice u České Lípy -983183,40 -724622,10 272,26 22,10 B_C 
11509 HG-2 Stvolínky -983158,00 -734089,00 271,64 7,00 B_C 
14979 VD1 Veselí nad Ploučnicí -983140,00 -721370,00 264,00 20,00 B_C 
11830 HV-1 Kravaře v Lechách -982926,00 -734707,00 277,17 30,80 B_C 
11838 HV-1 Holany -982832,87 -731990,68 291,06 40,00 B_C 
565529 HVA-1 Okřešice u České Lípy -982743,80 -725589,40 266,76 81,50 B_C 
14974 V-1 Brenná -982600,00 -718400,00 277,50 75,10 B_C 
692515 2H-241 Brenná -982554,59 -719414,01 263,43 378,00 B_C 
692516 2H-240 Brenná -982547,54 -719410,26 264,16 16,00 B_C 
603068 OK-6 Okřešice u České Lípy -982418,30 -725371,20 264,69 16,60 B_C 
603067 OK-5 Okřešice u České Lípy -982324,20 -723141,00 267,48 16,00 B_C 
653840 V-999H Okřešice u České Lípy -982247,17 -724432,23 284,10 47,20 B_C 
11831 St-1 Stvolínky -982180,00 -733840,00 283,00 40,00 B_C 
14975 VS Okřešice u České Lípy -982177,00 -725897,00 270,00 31,00 B_C 
630044 Lo-6JT Okřešice u České Lípy -981969,00 -725956,00 267,45 101,00 B_C 
565535 LO-6P Okřešice u České Lípy -981955,00 -725975,00 266,40 95,00 B_C 
653839 V-974H Okřešice u České Lípy -981946,56 -725013,56 262,23 52,00 B_C 
11594 ST-2 Stvolínky -981860,00 -734080,00 300,00 82,00 B_C 
603069 OK-7 Okřešice u České Lípy -981826,60 -724640,80 268,54 17,60 B_C 
14972 ZP8 Okřešice u České Lípy -981719,30 -723769,10 263,12 350,00 B_C 
77335 VS-1 Pertoltice pod Ralskem -981580,00 -715040,00 320,90 184,50 B_C 
15508 K-1 Holany -981503,00 -731876,00 360,00 177,00 B_C 
15506 KR-1 Holany -981490,00 -731935,00 296,80 220,00 B_C 
77873 BO-1 Božíkov -981373,00 -717621,00 264,80 80,00 B_C 
14982 SO-1 Holany -981316,00 -727238,00 256,99 71,00 B_C 
708740 HVD-1 Heřmaničky u Dobranova -981254,00 -720152,00 270,00 30,00 B_C 
15110 S-1 Holany -981137,00 -727160,00 251,98 40,00 B_C 
565381 VS Božíkov -981108,00 -717828,00 275,00 22,00 B_C 
15230 KV1 Kvítkov u České Lípy -980743,20 -729826,80 325,70 140,00 B_C 
15111 S-2 Česká Lípa -980667,00 -727591,00 257,01 40,00 B_C 
692465 2H-249 Pertoltice pod Ralskem -980595,51 -712907,62 281,34 120,00 B_C 
77395 HP-1T Pertoltice pod Ralskem -980563,00 -713017,00 284,57 601,00 B_C 
560883 EZ-1 Božíkov -980010,54 -717829,69 265,29 155,00 B_C 
14973 V-8 Božíkov -979896,00 -717885,00 266,00 140,00 B_C 
708837 HCL-1 Česká Lípa -979813,00 -724723,00 259,50 27,00 B_C 
630371 V-1 Česká Lípa -979691,00 -726485,00 248,69 76,00 B_C 
11967 LK-2 Česká Lípa -979683,00 -726507,00 248,50 10,00 B_C 
712416 HD-1 Česká Lípa -979667,00 -728283,00 251,00 16,90 B_C 
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654000 ST-1 Dobranov -979570,00 -719445,00 265,00 85,00 B_C 
14985 HV-DV-1 Dobranov -979526,60 -720965,10 263,21 30,00 B_C 
705253 HV-1 Česká Lípa -979475,50 -726420,28 247,80 80,00 B_C 
14945 V-1953 Česká Lípa -979447,00 -725636,00 249,46 11,60 B_C 
14987 HV-1 Česká Lípa -979420,00 -727530,00 245,00 74,00 B_C 
12218 HV-2 Česká Lípa -979361,90 -725745,60 250,52 11,50 B_C 
12217 HV-1 Česká Lípa -979360,30 -725730,10 249,24 11,70 B_C 
14589 HV-1 Česká Lípa -979352,00 -727420,00 245,60 106,00 B_C 
14771 HV-1 Česká Lípa -979350,00 -727160,00 245,65 11,50 B_C 
12219 HV-3 Česká Lípa -979327,90 -725730,80 248,89 11,50 B_C 
14947 V-1955 Česká Lípa -979310,00 -727880,00 244,95 11,60 B_C 
15125 V-1951 Stará Lípa -979160,00 -722890,00 249,14 9,50 B_C 
14986 VS-1 Česká Lípa -979110,00 -724480,00 259,25 34,70 B_C 
630316 šachtice Zákupy -979101,00 -718267,00 271,00 10,00 B_C 
14990 HV-1 Česká Lípa -979073,00 -724344,00 255,00 80,00 B_C 
630317 Zámecká Zákupy -978984,00 -718109,00 272,00 11,70 B_C 
14521 PJ-1 Česká Lípa -978946,50 -724696,00 252,65 20,00 B_C 
14760 HV-1 Česká Lípa -978912,59 -724327,46 250,00 282,00 B_C 
14981 Za-1 Zákupy -978737,00 -718733,00 274,14 185,00 B_C 
14976 VS Dobranov -978646,00 -721112,00 260,00 100,00 B_C 
77342 HV-1 Luhov u Mimoně -978334,00 -711966,00 288,86 120,00 B_C 
77608 HV-81 Luhov u Mimoně -978180,81 -709126,59 316,59 207,00 B_C 
77333 VS Kamenice u Zákup -978025,00 -715820,00 307,00 170,00 B_C 
630313 PO-3 Česká Lípa -977884,00 -724000,40 285,45 195,00 B_C 
630312 PO-2 Česká Lípa -977863,80 -724061,80 293,78 490,00 B_C 
692458 VP-8449N Česká Lípa -977782,06 -724111,20 298,69 210,00 B_C 
692456 VP-8451N Česká Lípa -977753,36 -724118,74 299,98 485,50 B_C 
14989 PŢs-2 Dobranov -977262,00 -721589,00 267,00 23,00 B_C 
683278 STL-1 Luhov u Mimoně -977230,00 -710763,00 323,00 232,00 B_C 
14688 DP-1 Dobranov -976786,80 -720435,90 282,80 290,00 B_C 
14687 HV-1 Velenice u Zákup -976761,00 -718640,00 315,25 50,00 B_C 
14988 PŢs-1 Písečná u Dobranova -976655,00 -721164,00 292,00 75,00 B_C 
14977 VZ Lasvice -976350,00 -719366,00 320,00 40,00 B_C 
78853 LO-8J Brniště -975991,00 -712895,00 287,53 647,00 B_C 
14690 DP-2/1 Bukovany u Nového Boru -975904,00 -722109,30 263,48 98,00 B_C 
14689 DP-2 Bukovany u Nového Boru -975876,40 -722078,90 263,33 240,00 B_C 
70080 RP-22 Dubnice pod Ralskem -975568,47 -705751,18 317,02 51,00 B_C 
70566 KZ-1 Křižany -975510,00 -701380,00 335,00 52,00 B_C 
70589 RP-24 Žibřidice -975274,80 -701847,20 351,86 49,00 B_C 
70565 VS Žibřidice -975200,00 -702210,00 350,00 22,00 B_C 
77566 HV-1 Brniště -975163,00 -713654,00 306,90 185,50 B_C 
70052 HV-1 Velký Valtinov -975023,00 -711734,00 293,99 60,00 B_C 
70018 Tb-D5 Dubnice pod Ralskem -974825,45 -705147,74 327,10 368,00 B_C 
70547 Tb-Ž-1a Křižany -974782,18 -701475,79 366,86 158,00 B_C 
70549 Tb-D3 Dubnice pod Ralskem -974758,18 -704327,45 335,83 400,00 B_C 
577493 V-1 Lindava -974702,40 -717431,50 285,00 39,00 B_C 
708831 HŽ-2 Žibřidice -974692,00 -702921,00 342,00 30,00 B_C 
708657 HŽ-1 Žibřidice -974647,00 -702887,00 343,00 27,00 B_C 
630329 V-2 Postřelná -974583,00 -709162,00 314,00 15,00 B_C 
70019 VH-1T Postřelná -974437,00 -710843,00 293,93 360,00 B_C 
70086 RH-7 Postřelná -974425,30 -710813,70 294,32 200,00 B_C 
70077 RP-19 Česká Ves v Podještědí -974375,50 -710027,60 305,31 55,00 B_C 
70587 RP-17 Žibřidice -974361,80 -703323,50 342,30 53,00 B_C 
70027 RP-6 Dubnice pod Ralskem -974282,00 -706369,00 369,31 153,00 B_C 
70563 S-1 Křižany -974085,00 -700850,00 379,00 29,00 B_C 
70564 S-2 Křižany -974058,00 -700848,00 376,00 50,00 B_C 
70586 RP-16 Křižany -973950,20 -700680,30 383,60 62,00 B_C 
70108 VS-1 Postřelná -973890,00 -710780,00 305,00 28,10 B_C 
70553 HP-4T Křižany -973879,00 -699622,00 416,85 240,00 B_C 
70501 S-1 Brniště -973848,70 -712319,80 304,23 117,50 B_C 
70079 RP-21 Postřelná -973730,40 -711384,00 304,80 51,00 B_C 
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703380 HCV-1 Česká Ves v Podještědí -973569,00 -708405,00 335,00 48,00 B_C 
70588 RP-23 Janovice v Podještědí -973457,60 -703407,80 356,10 51,00 B_C 
70550 RP-7 Dubnice pod Ralskem -973212,00 -704576,00 335,50 62,00 B_C 
70076 RP-18 Česká Ves v Podještědí -972927,20 -708751,60 342,52 80,00 B_C 
70457 RH-5A Česká Ves v Podještědí -972914,20 -710147,90 300,55 221,00 B_C 
70053 VS Česká Ves v Podještědí -972660,00 -708890,00 350,20 60,00 B_C 
70033 HP-23T Česká Ves v Podještědí -972591,00 -707226,00 380,10 172,50 B_C 
59416 LI-1 Lindava -972585,00 -716804,00 297,50 170,00 B_C 
630368 S-1 Lindava -972323,00 -715892,00 300,00 5,20 B_C 
70085 RH-6 Česká Ves v Podještědí -972317,20 -709838,70 307,03 200,00 B_C 
698489 HZ-1 Zdislava -972209,00 -700293,00 446,00 100,00 B_C 
70548 Tb-J2 Janovice v Podještědí -972200,14 -703852,11 348,02 350,00 B_C 
692581 VP-1944N Česká Ves v Podještědí -972121,90 -709206,82 303,96 23,00 B_C 
70084 RH-5 Česká Ves v Podještědí -972099,80 -708354,16 309,74 202,00 B_C 
70056 VS Janovice v Podještědí -972090,00 -704800,00 383,00 78,00 B_C 
69987 V-1944 Česká Ves v Podještědí -972070,00 -709200,00 303,14 21,50 B_C 
70029 VS Česká Ves v Podještědí -971900,00 -708817,00 310,00 44,00 B_C 
718299 HG10-3 Česká Ves v Podještědí -971633,28 -708580,52 304,74 6,00 B_C 
718297 HG10-1 Česká Ves v Podještědí -971613,91 -708336,14 307,83 10,00 B_C 
718298 HG10-2 Česká Ves v Podještědí -971590,68 -708496,26 304,67 6,00 B_C 
70055 JL-1 Česká Ves v Podještědí -971590,00 -707870,00 326,00 38,40 B_C 
70028 RP-8 Janovice v Podještědí -971399,00 -704904,00 387,45 180,00 B_C 
548003 HJ-1 Heřmanice v Podještědí -970951,20 -708625,60 312,64 23,00 B_C 
548004 HJ-2 Heřmanice v Podještědí -970920,60 -708645,30 312,42 20,00 B_C 
703379 HM-1 Jablonné v Podještědí -970681,00 -708108,00 330,00 38,00 B_C 
70126 HV-1 Jablonné v Podještědí -970660,00 -706690,00 335,00 65,00 B_C 
708659 HL-1 Jablonné v Podještědí -970337,00 -706667,00 318,00 30,00 B_C 
632752 LO-12JT Heřmanice v Podještědí -970217,55 -711326,21 333,17 273,00 B_C 
70022 RH-2 Heřmanice v Podještědí -970174,00 -709620,00 316,02 315,50 B_C 
70542 HLV-2 Markvartice v Podještědí -969977,00 -707118,00 340,00 22,70 B_C 
70541 HLV-1 Markvartice v Podještědí -969963,00 -707099,00 340,00 21,70 B_C 
70023 RH-3 Markvartice v Podještědí -969898,30 -706231,80 315,19 326,40 B_C 
565375 522/39 Rynoltice -969833,00 -704229,00 340,00 38,00 B_C 
70074 RP-14 Markvartice v Podještědí -969644,00 -707423,10 321,72 50,00 B_C 
70075 RP-15 Lvová -969634,90 -704911,30 330,71 51,00 B_C 
70054 ST Markvartice v Podještědí -969580,00 -707870,00 342,20 32,50 B_C 
70083 RH-4 Markvartice v Podještědí -969363,78 -707901,72 329,07 83,00 B_C 
70031 CV-2 Drnovec -969160,00 -715420,00 370,00 65,00 B_C 
70081 RP-25 Markvartice v Podještědí -969102,00 -705797,00 343,39 57,00 B_C 
565536 HP-7T Jítrava -969085,00 -702697,00 353,17 120,00 B_C 
70567 V Jítrava -968917,50 -702810,00 350,00 67,40 B_C 
70399 KU-1 Kunratice u Cvikova -968840,20 -714452,50 342,86 150,00 B_C 
70072 RP-12 Heřmanice v Podještědí -968817,30 -708673,70 339,07 50,00 B_C 
70071 RP-11 Heřmanice v Podještědí -968380,00 -710132,00 347,91 50,00 B_C 
70025 RP-3 Dolní Sedlo -968299,00 -704452,00 369,61 95,50 B_C 
691317 HH-1 Heřmanice v Podještědí -968262,00 -710457,00 343,00 30,00 B_C 
691226 HH-2 Heřmanice v Podještědí -968222,00 -710350,00 344,00 30,00 B_C 
70073 RP-13 Kněžice v Lužických horách -968058,20 -707844,20 352,17 50,00 B_C 
60000 CV-2 Cvikov -967950,00 -717200,00 364,00 45,00 B_C 
698481 HH-3 Heřmanice v Podještědí -967944,00 -710772,00 352,00 30,00 B_C 
70500 VS Heřmanice v Podještědí -967898,00 -710519,00 369,50 31,00 B_C 
661217 pč.-2999/1 Heřmanice v Podještědí -967665,00 -711186,00 366,00 25,00 B_C 
698482 HH-3 Heřmanice v Podještědí -967664,00 -711068,00 358,00 30,00 B_C 
70051 HV-1 Mařenice -967650,00 -714260,00 375,00 72,00 B_C 
70030 V-1 Heřmanice v Podještědí -967650,00 -711300,00 363,00 30,00 B_C 
60001 CV-1 Cvikov -967630,00 -717340,00 373,00 40,00 B_C 
708835 HH-6 Heřmanice v Podještědí -967597,00 -711258,00 367,00 30,00 B_C 
698475 HH-5 Heřmanice v Podještědí -967590,00 -711173,00 359,00 30,00 B_C 
698486 HH-4 Heřmanice v Podještědí -967567,00 -711140,00 358,00 28,00 B_C 
70020 RH-1 Heřmanice v Podještědí -967559,00 -711453,00 368,10 410,50 B_C 
70021 RH-1a Heřmanice v Podještědí -967529,00 -711474,00 368,54 80,00 B_C 
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Klíč GDO Název Lokalita Y1 X1 
Z  

(m n.m.) 
hloubka vrtu  

(m) kolektor 
710153 HP-1 Heřmanice v Podještědí -967390,00 -708317,00 384,00 63,00 B_C 
714678 HV-1823/6 Heřmanice v Podještědí -967251,00 -711252,00 371,00 30,00 B_C 
59999 Ct-1 Cvikov -967040,00 -716280,00 390,00 92,00 B_C 
693592 pč.-1351 Heřmanice v Podještědí -966983,00 -711216,00 374,00 30,00 B_C 
70026 RP-4 Kněžice v Lužických horách -966948,49 -707553,43 367,65 100,00 B_C 
70069 RP-9 Heřmanice v Podještědí -966934,60 -712446,00 394,22 50,00 B_C 
710289 HP-2 Heřmanice v Podještědí -966933,00 -708320,00 426,00 27,00 B_C 
70240 PE-1 Heřmanice v Podještědí -966774,40 -708174,00 407,26 80,00 B_C 
70070 RP-10 Heřmanice v Podještědí -966478,70 -711256,10 387,66 50,00 B_C 
59415 TR-1 Cvikov -966268,30 -715893,00 409,89 150,00 B_C 

69193 RP-5 
Petrovice v Lužických 

horách -965571,83 -707677,55 400,81 50,00 B_C 
69200 HV-1 Naděje -964950,00 -715000,00 452,00 78,00 B_C 
655103 pč.-646/6 Horní Světlá pod Luží -964612,00 -714758,00 450,00 70,00 B_C 
69210 MA-1 Horní Světlá pod Luží -964392,00 -714335,80 427,72 101,00 B_C 
692462 2H-237 Horní Světlá pod Luží -964275,88 -714289,76 426,00 381,50 B_C 
69192 RP-1 Krompach -964247,00 -712074,00 478,02 56,00 B_C 
69197 S Krompach -963860,00 -711730,00 494,00 75,00 B_C 
69201 J-087763 Krompach -963720,00 -712000,00 491,61 556,00 B_C 
69194 HK-1 Krompach -963620,00 -711113,90 538,08 109,00 B_C 
69202 J-019835 Dolní Světlá pod Luží -963175,80 -714469,20 468,59 615,80 B_C 
692515 2H-241 Brenná -982554,59 -719414,01 263,43 378,00 B_C 
14972 ZP8 Okřešice u České Lípy -981719,30 -723769,10 263,12 350,00 B_C 
630312 PO-2 Česká Lípa -977863,80 -724061,80 293,78 490,00 B_C 
692456 VP-8451N Česká Lípa -977753,36 -724118,74 299,98 485,50 B_C 
78893 HP-3C Dubnice pod Ralskem -977458,00 -704332,00 378,86 732,00 B_C 
70023 RH-3 Markvartice v Podještědí -969898,30 -706231,80 315,19 326,40 B_C 
70020 RH-1 Heřmanice v Podještědí -967559,00 -711453,00 368,10 410,50 B_C 
84016 VS-1 Luka -997260,00 -718110,00 298,80 10,00 B_C 
629991 B-1 Bělá pod Bezdězem -996271,00 -714882,00 466,00 14,40 B_C 
629992 K-1 Doksy u Máchova jezera -992364,00 -716717,00 273,50 7,00 B_C 
79378 V-1949 Doksy u Máchova jezera -992090,00 -717000,00 269,41 8,50 B_C 
577494 S-1 Doksy u Máchova jezera -990289,00 -720632,00 281,00 8,40 B_C 
630065 S-1 Holany -984490,00 -730344,00 265,00 9,10 B_C 
11508 HG-1 Stvolínky -983115,00 -734072,00 272,94 7,00 B_C 
695535 VP-1953N Česká Lípa -979386,58 -725670,70 249,77 8,00 B_C 
565393 HV-2 Česká Lípa -979383,00 -727208,00 245,72 7,00 B_C 
13661 ST7 Česká Lípa -979360,00 -727390,00 245,30 5,70 B_C 
13662 ST8 Česká Lípa -979300,00 -727375,00 245,70 5,70 B_C 
12049 HV-1 Česká Lípa -979284,90 -726829,60 246,22 5,50 B_C 
12050 HV-2 Česká Lípa -979269,10 -726846,00 245,99 5,50 B_C 
11966 LK-1 Česká Lípa -979159,00 -725581,00 249,00 8,00 B_C 
14622 HV-1 Česká Lípa -979146,10 -725377,60 249,10 6,50 B_C 
14614 HV-2 Česká Lípa -978950,00 -727010,00 243,00 8,10 B_C 
14613 HV-1 Česká Lípa -978930,00 -726920,00 243,00 9,00 B_C 
15126 V-1952 Česká Lípa -978840,00 -724750,00 250,14 9,40 B_C 
14844 HV-2 Božíkov -980644,00 -718614,50 274,75 12,00 D 
77509 HV-1 Pertoltice pod Ralskem -980500,00 -712820,00 279,92 9,00 D 
77510 HV-2 Pertoltice pod Ralskem -980435,00 -712810,00 280,15 10,00 D 
77511 HV-3 Pertoltice pod Ralskem -980310,00 -712760,00 280,27 11,20 D 
77512 HV-4 Pertoltice pod Ralskem -980250,00 -712750,00 280,46 11,00 D 
630330 VS Noviny pod Ralskem -979681,00 -710593,00 290,00 50,00 D 
630321 SK-1 Noviny pod Ralskem -979264,80 -711095,60 292,50 6,90 D 
77607 P-80 Noviny pod Ralskem -978626,92 -708547,35 316,51 22,00 D 
78454 IV-5 Stráž pod Ralskem -978576,80 -708034,40 317,60 70,00 D 
78453 IV-4 Noviny pod Ralskem -978474,50 -708561,70 317,57 95,00 D 
78451 IV-2 Stráž pod Ralskem -978449,10 -707790,20 301,67 74,00 D 
77598 HV-66 Noviny pod Ralskem -978298,30 -708314,30 305,60 30,00 D 
78847 PM-1 Luhov u Mimoně -978294,42 -709481,89 324,20 60,00 D 
77334 VS Zákupy -978133,00 -717267,00 284,00 36,00 D 
78452 IV-3 Dubnice pod Ralskem -978108,50 -707654,60 319,79 59,00 D 
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Klíč GDO Název Lokalita Y1 X1 
Z  

(m n.m.) 
hloubka vrtu  

(m) kolektor 
78455 J-1 Luhov u Mimoně -978071,90 -708654,40 304,55 59,00 D 
77328 V-1942 Dubnice pod Ralskem -977997,00 -707028,00 302,70 14,30 D 
682092 VP-1942N Dubnice pod Ralskem -977963,86 -707045,13 303,49 12,90 D 
77606 P-79 Luhov u Mimoně -977830,55 -709816,48 322,32 20,00 D 
78852 PM-5 Luhov u Mimoně -977813,84 -709756,97 320,25 80,00 D 
77337 HV-1 Kamenice u Zákup -977813,00 -717022,00 276,00 36,00 D 
77397 HP-2K Dubnice pod Ralskem -977590,00 -706419,00 314,08 85,60 D 
77609 HV-82 Dubnice pod Ralskem -977583,31 -708032,75 305,44 29,00 D 
78874 HA-11 Kamenice u Zákup -977561,60 -716338,00 274,14 15,00 D 
630318 ST-2 Luhov u Mimoně -977551,00 -710621,00 306,00 7,80 D 
77505 VS Luhov u Mimoně -977440,00 -711460,00 301,20 10,20 D 
630324 J-2 Luhov u Mimoně -977378,00 -711090,00 303,00 7,00 D 
630322 ST-1 Luhov u Mimoně -977367,00 -710665,00 313,00 9,50 D 
77601 HV-74 Luhov u Mimoně -977316,13 -708995,64 305,87 36,00 D 
78456 J-2 Luhov u Mimoně -977316,00 -708615,10 307,91 21,00 D 
78450 IV-1 Stráž pod Ralskem -977246,30 -708344,20 315,38 50,00 D 
77605 P-78 Dubnice pod Ralskem -977182,38 -707479,97 327,84 21,00 D 
77514 HV-1 Hlemýždí -976405,00 -711636,00 296,17 13,00 D 
714676 HV-386 Velenice u Zákup -976240,00 -716653,00 290,00 51,00 D 
630319 LO-8 Brniště -975960,00 -712874,00 287,64 135,00 D 
77341 V-1 Velenice u Zákup -975820,00 -715990,00 290,00 50,00 D 
77874 HV-2 Velenice u Zákup -975791,00 -715988,00 290,56 50,00 D 
70078 RP-20 Brniště -974978,25 -714440,87 292,97 55,00 D 
630320 S-1 Lindava -973340,00 -717020,00 290,00 10,00 D 
60178 Li-1 Lindava -972325,00 -716680,00 298,00 30,50 D 
70082 RP-26 Leská Ves v Podještědí -971847,00 -709267,90 302,65 60,00 D 
718302 HG5-3 Cvikov -969603,47 -716001,51 338,79 9,00 D 
718301 HG5-2 Cvikov -969602,72 -715941,32 347,94 21,00 D 
718300 HG5-1 Cvikov -969588,05 -716007,36 338,63 9,00 D 
60002 CK-1 Cvikov -969580,00 -716300,00 345,00 60,00 D 
718293 HG1-3 Cvikov -969115,60 -717300,27 341,27 10,00 D 
718292 HG1-2 Cvikov -969094,49 -717304,81 342,10 8,00 D 
718291 HG1-1 Cvikov -969088,11 -717283,13 342,50 10,00 D 

  NOVÉ VRTY      
730878 4640_1C Zdislava -973099,62 -701091,41 403,52 420,0 A 
730877 4640_1T Zdislava -973087,90 -701108,08 405,55 238,0 BC 

 
 
NOVÉ HYDROGEOLOGICKÉ VRTY PROVÁDĚNÉ V RÁMCI PROJEKTU  
 

Pro ověření pozice a hloubky jednotlivých kolektorů a izolátorů, ověření jejich hydraulických 
parametrů, chemismu podzemní vody a pro (případné) režimní sledování hladin podzemní vody, 
především v místech kde scházely relevantní hydrogeologické informace, byly vyhloubeny průzkumné 
hydrogeologické vrty. Další podrobnosti – viz kompletní dokumentace (Rozman et al. a, b), která je 
uložena v archívu ČGS. 

 

Tabulka 3-5 Přehled hydrogeologických vrtů a jejich základních výsledků vyhloubených v rámci projektu 
Rebilance zásob podzemních vod v letech 2014‒2015  

ID vrtu Název vrtu cílový  
kolektor 

Hloubka 
 vrtu (m) 

Rozsah cílového 
kolektoru (m) 

Koeficient 
transmisivity (m2.s-1) 

autor zprávy 

4640_1C Zdislava A 420 332 - 405 1,5 x 10-4  Rozman et al. (2015a) 
4640_1T Zdislava BC 238 0,3 - 228 3,2 x 10-3  Rozman et al. (2015b) 

 



Rebilance zásob podzemních vod                                               ID EIS 10051606-SFŽP 

29 

 

Průzkumný hydrogeologický vrt 4640_1C Zdislava 

Přehled výsledků – viz HGR 4720.  

 

Průzkumný hydrogeologický vrt 4640_1T Zdislava 

Průzkumný vrt je situován v JZ části obce Zdislava, na louce u lesní cesty vedoucí na západ pod 
Strážný kopec. 

Vrt je situován v infiltračních čelech rajonů 4640, 4650, 4620 a z části 4660 při lužické poruše. Jeho 
cílem je definovat míru infiltrace srážky v poměru k velikosti odvodnění z turonského kolektoru ve 
zmíněných rajonech, respektive výpočet přírodních zdrojů kolektoru. 

Průzkumný hydrogeologický vrt 4640_1T je proveden jako úplná studna do turonského kolektoru C. 
Hladina podzemní vody v kolektoru je volná. Dne 2. 6. 2015 byla hloubka ustálené hladiny ve 
vystrojeném vrtu dle revizní karotáže 45,95 m od odměrného bodu zhlaví vrtu, což odpovídá kótě 
hladiny 359,4 m n. m. 

 

Tabulka 3-6 Základní litostratigrafická rozhraní průzkumného vrtu 4640_1T 

hloubka (m) 
hornina stratigrafické zařazení 

hydrogeologický typ 
horniny od do 

0 0,3 Hnědá zemina se zbytky organické hmoty ornice, kvartér poloizolátor 
0,3 228 Pískovce, místy s prachovitou a jílovitou příměsi  Turon (Kt) zájmový kolektor 
228 238 šedé prachovce Turon (Kt) izolátor 

 

Dne 17.4.2015 byla započatá standardní hydrodynamická zkouška v trvání 1+3+2 s vydatnosti 2,5 l/s. 
Počáteční vydatnost 1 l/s byla kvůli malému snížení po 3,5 hodinách zvýšena na 2,5 l/s. Čerpadlo bylo 
zapuštěno do hloubky 80 m. Hladina během čerpání poklesla z počáteční hloubky 45,97 m na 48,61 m 
a na konci stoupací zkoušky vystoupala do hloubky 46,90 m (viz příloha 6.7). Pozorován byl sousední 
cenomanský vrt, na kterém nebyla zaznamenána reakce. Hodnoty konduktivity během čerpání byly 
ustálené okolo 290 µS/cm a pH klesalo z počátečních 6,2 do 5,7 na konci čerpání. Teplota podzemní 
vody během čerpání kolísala v rozmezí mezi 12,1 a 8,5°. Vyhodnocení snížení pří čerpací zkoušce a 
stoupací zkoušky metodami neustáleného proudění přineslo průměrnou výslednou hodnotu průtočnosti 
kolektoru T = 3,2.10-3 m2/s. Při celkové mocnosti kolektoru 163 m vychází průměrný koeficient 
filtrace k = 2,0.10-5 m/s. 

Pro zhodnocení kvality vody zvodněných vrstev byly použity výsledky chemických analýz vzorků vod 
odebraných 20.04.2015, 14.7.2015 a 27.8.2015. Vody turonského kolektoru na této lokalitě obsahují 
rozpuštěných látek (celková mineralizace) okolo 0,27 g/l. Podle skupin převažujících iontů jsou 
charakterizovány typem HCO3-Ca-Na. Toxické kovy a mikroznečisťující organické látky ve vodě 
nebyly zjištěny ve zvýšených koncentracích, kromě vzorku z 27.8.2015 kdy byla nalezená koncentrace 
naftalenu 0,34 µg/l. 

Podle zadání byla na tomto vrtu provedena karotáž před výstrojí  a to 16.3.2015 a revizní karotáž  po 
definitivní výstroji a hydrodynamické zkoušce. 
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4. CHARAKTERISTIKA RAJONU 
4.1. GEOLOGICKÁ STAVBA A CHARKTERISTIKA JEDNOTEK 

4.1.1. STRATIGRAFIE A LITOLOGIE 

Specifikem rajonu 4640 je skutečnost, že je podélně (ve směru JZ–SV) dělený na dvě zhruba stejně 
velké části středohorským zlomem, místně nazývaným jako strážský zlom (obr. 4-1). Tento zlom je 
jižním okrajovým zlomem oherského riftu a v oligocénu a spodním miocénu na něm došlo 
k významnému poklesu sz. ker. Výška skoku na zlomu se pohybuje mezi 250 a 660 metry. Z hlediska 
strukturně geologického i hydrogeologického se tak rajon dělí na dva zcela odlišné bloky. Již 
v počátcích průzkumu na uran v severočeské křídě byly tyto bloky pojmenovány jako strážský a 
tlustecký (např. Blažek a Prokop et al. 1979). Strážský blok leží prakticky celou svou plochou v rajonu 
4640 a zasahuje od středohorského zlomu na SZ po pásmo Čertových zdí na JV. Na SV jej omezuje 
lužický zlom, na JZ a J tzv. ploučnický zlom. Tlustecký blok je na SV a JZ omezen stejnými 
strukturami, na JV středohorským zlomem. Jeho sz. ohraničení není jasně definováno, ale z rozsahu 
průzkumných prací (Kyncl et al. 1986) vyplývá, že se zhruba kryje s hranicí hydrogeologického rajonu 
4640. Nejjižnější třetina rajonu jižně od tzv. ploučnického zlomu je rovněž dělena středohorským 
zlomem (zde nazývaným úštěcký zlom) na severní a jižní blok s výškovým rozdílem kolem 200–250 
m. 

Ve území jv. a j. od středohorského zlomu je zdaleka nejvýznamnějším kolektorem kolektor C. Jeho 
mocnost roste v rámci rajonu severním směrem z cca 200 m  na 350 m na vrchu Ralsko. Severněji již 
není úplná mocnost kolektoru C zachována. Z hlediska významu jednotlivkřídových kolektorů je 
velký rozdíl mezi východní a západní částí rajonu. Kolektor A je zde využíván minimálně – např. 
v území s jeho vysokou tektonickou pozicí ve kře Maršovického vrchu nebo v blízkosti lužického 
zlomu. Ve střední části rajonu byl kolektor A předmětem chemické těžby uranu a probíhá zde jeho 
sanace. Pro vodohospodářské účely zde není využíván. 

V území s. a sz. od středohorského zlomu je kolektor A s výjimkou blízkosti lužického zlomu hluboko 
zakleslý. Kolektor C se vodohospodářsky využívá v tektonicky vyšších krách – především v území 
mezi středohorským (úštěckým) a okřešickým zlomem, kde vystupuje na povrch. Dále na sever je to 
na lasvické kře sz. od velenického zlomu a v rozsáhlém, 7–9 km širokém pruhu přiléhajícím 
k lužickému zlomu. V územích s hluboce zakleslým kolektorem C (v okolí Jablonného, Kunratic a 
Cvikova) se využívá dílčích kolektorů v rámci kolektoru D, a to tzv. kozelského kvádru nebo vyššího 
svojkovského kvádru. Kozelský kvádr s napjatou hladinou podzemní vody poskytuje například vodu 
několika studním v České Lípě. 

Mírné tektonické úklony (cca 1°) k jihu v blízkosti lužického zlomu zestrmují a mění se na 
jihozápadní, na jv. a j. okraji kolektoru převládají jihovýchodní úklony. V tomto směru lze očekávat 
generelní proudění podzemních vod ve všech  kolektorech. Výjimkou jsou dílčí tektonické kry 
s anomálními úklony, např. k SV (kry u Božíkova a Zákup), k ZSZ (lasvická kra), nebo kra s úklonem 
až 4° k JZ mezi Písečnou a Českou Lípou. Lokálně jsou směr proudění podzemních vod a 
piezometrická úroveň ovlivěny drcenými pásmy a zlomy, které mohou mít drenážní nebo těsnicí 
funkci. Vedle zlomů je oběh podzemních vod ovlivněn také přítomností žil bazaltoidů, které plní 
těsnicí funkci a lokálně zvyšují piezometrickou úroveň v kolektoru C. Takováto funkce rozložených 
žil bazaltoidů byla v řadě případů ověřena v průběhu těžby uranu na ložiscích Hamr a Stráž (např. 
Pazdírek 1991, 1992). 
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PODLOŽÍ ČESKÉ KŘÍDOVÉ PÁNVE (KRYSTALINIKUM) 

Kromě krystalinika za severním okrajem pánve vystupují na povrch jen epizonálně metamorfované 
horniny svrchního proterozoika s intruzí metaryolitu neznámého stáří ve kře Maršovického vrchu. 

Na jižním okraji rajonu 4640 se v podloží platformních sedimentů stýkají hranice tří regionálních 
jednotek: saxothuringika, bohemika a lugika. Variská kolizní zóna saxothuringika a bohemika je 
zvýrazněna pruhem metabazik („meta-ofiolitů“): zelených a chloritických břidlic a amfibolitů. Severně 
od Úštěka se tato zóna stáčí přímo k východu a pokračuje do oblasti Maršovického vrchu. Je zde 
doprovázena pruhem granodioritu o šířce 1–3 km, tzv. litoměřickou lineární intruzí. Až do prostoru 
Vlhoště od západu klínovitě zasahují horniny saxothuringika – převážně ortoruly krušnohorského typu 
nejspíše spodnoproterozoického stáří. K saxothuringiku je ještě dále na SV řazen také pruh 
biotitických pararul, muskovit-biotitických pararul a granát-staurolitických svorů, zasahující až k 
Brenné (Klein 1963).  

Dále na východ (Doksy) je hranice bohemika a lugika zčásti zakryta permokarbonskými sedimenty; na 
elevacích mezi nimi vystupují magmatity bezdězského plutonu – diority granodiority a tonality, které 
již náleží bohemiku.  

Horniny lugika tvoří podloží křídy na naprosté většině sledovaného území. Jedná se o epizonálně 
metamorfované horniny svrchního proterozoika: sericitické,  chlorit-sericitické až chloritické fylity. 
Fylity s vložkami metabazitů, metatufitů a metakvarcitů jsou řazeny k ordoviku, grafické fylity s 
vložkami krystalických vápenců a dolomitů k siluru.  Stáří některých staropaleozoických horninových 
typů bylo doloženo mikropaleontologicky. Proniky granitoidů (Hamr, Hradčany) mají vztah k 
lužickému plutonu a jsou nejspíše ordovického stáří (Rutšek in Kučera a Rutšek 1995). 

Na části plochy sledovaného území tvoří podloží křídy výplň výběžků mladopaleozoických pánví, 
tvořená autunskými a svrchnostefanskými sedimenty s melafyry i ryolity (Kučera a Pešek 1982, 
Vejlupek 1984, Pešek ed. 2001). V západní části rajonu 4640 zasahuje do okolí České Lípy a Cvikova 
výběžek českokamenické pánve a do oblasti Kravař část kravařské pánve. Zastiženo bylo vrchlabské 
souvrství (autun) a semilské souvrství (stefan), většinou ve vývoji klastických sedimentů (pískovce, 
prachovce a jílovce), ale také vulkanoklastik a vulkanitů. Zvláště nejvyšší části výplně zaujímá přes 
100 m mocný ryolitový komplex. Od východu zasahuje na Mimoňsko tektonizovaný výběžek 
mnichovohradišťské pánve. Nejmladší členy pánevní výplně patří vrchlabskému souvrství (autun): 
převážně kyselé vulkanity, na severním okraji pánve spíše klastika (prachovce, jílovce, pískovce). 

Z  vrtů nově realizovaných v rámci projektu bylo podloží křídy zastiženo geologickým průzkumným 
vrtem 4720_E Jestřebí na severní straně kry Maršovického vrchu v jižní části rajonu. Jde o 
spodnopaleozoické sodné keratofyry, při povrchu lateriticky zvětralé a v celém zastiženém úseku 
postižené intenzivním vrásněním s převahou subvertikálních ploch foliace. V severní části rajonu 
zastihl podloží hydrogeologický vrt 4640_1C Zdislava červené jílovité břidlice svrchního paleozoika. 
Za východním okrajem rajonu zastihly podloží další hydrogeologické vrty: 4710_22 Ralsko a 4710_24 
Bělá. Tyto vrty upřesnily rozsah hornin v podloží křídy: autunských sedimentů v prvním případě a 
granitoidů v druhém případě. 
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Obrázek 4-1 Izoliniová mapa povrchu krystalinika v podloží křídy s vyznačením hranice HGR 4720, který v sobě 

slučuje rajony 4522, 4523 a 4640 

 

ČESKÁ KŘÍDOVÁ PÁNEV (SVRCHNÍ KŘÍDA) 

Sedimenty české křídové pánve nasedají na podložní jednotky proterozoika a paleozoika nesouhlasně 
(diskordantně). Představují povariský platformní vývoj českého masivu. Během geologických dob 
cenomanu a turonu se křídové sedimenty ukládaly většinou v mělkém epikontinentálním moři. 
Převážně psamitický charakter turonských sedimentů řadí rajon 4640 k lužické litofaciální oblasti 
(např. Klein in Svoboda ed. 1964). Je to způsobeno přínosem úlomkovitého materiálu ze zdrojových 
oblastí západosudetského ostrova (dnešní území od Horní Lužice po Krkonoše) směrem k jihovýchodu 
a stálé subsidence pánevního dna (Skoček a Valečka 1983, Uličný 2001, Uličný et al. 2009a).  

Bazální křídové členy (perucké a zčásti korycanské vrstvy) vyplňují deprese v paleoreliéfu a nesou 
znaky postupné změny z kontinentálního do mělkomořského sedimentačního prostředí. Mocnosti 
kolektoru A jsou tak místy redukovány na předkřídových elevacích. Následující souvrství jsou již 
v marinním vývoji intrakontinentálního šelfu. Tělesa kolektorových hornin turonu (kolektor C) ztrácejí 
na mocnosti směrem od severního okraje pánve k jihozápadu, ve směru převažující progradace, 
zatímco jihovýchodním směrem se pozvolna štěpí na několik poloh a ztrácejí své kolektorové 
vlastnosti v důsledku přibývání prachové a vápnité složky. Hranice mezi rajony 4640 a 4650 je 
specifická přítomností až 60 m mocného svrchnoturonského kolektoru D velmi nízko nad stropem 
kolektoru C – tzv. kozelského kvádru (viz níže). 
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Obrázek 4-2 Geologická mapa 
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Ve smyslu litostratigrafickém (Čech et al. 1980) jsou vyčleňována jednotlivá souvrství: perucko-
korycanské, bělohorské, jizerské a teplické (obr. 4-3). Mladší souvrství se vzhledem ke kenozoické 
inverzi reliéfu a denudaci již nezachovala. V celém stratigrafickém rozsahu zachovaných křídových 
sedimentů, tj. cenoman – coniak, jsou vydělovány genetické sekvence CEN A – CON2 na základě 
interpretace a korelace karotážních křivek ve vrtech (Uličný et al. 2009a, 2015). V geologické, ale i 
v hydrogeologické praxi, je stále používáno pásemné členění křídových vrstev (pásma I až X) podle Č. 
Zahálky (1897a, b, 1916), rozpracované pro tuto oblast Kleinem (např. 1963) – viz obr. 4-3. 

 

 
Obrázek 4-3 Schéma stratigrafie, litologie a rozmístění kolektorů v české křídové pánvi v rajonu 4640 

Vysvětlivky: 1 ‒ horniny podloží křídy; 2 – pískovce ve výplni fluviálních koryt; 3 – pískovce; 4 – prachovce, 
jílovce, slínovce; 5 – aleuropelity s vložkami pískovců („flyšoidní facie“); 6 – glaukoniticko-fosfátový horizont na 

erozivní ploše; 7 – významné tektonické zóny; 8 – označení kolektoru podzemních vod; a – litostratigrafie (Čech 
et al. 1980); b – neformální stratigrafie (Č. Zahálka 1897a, b, 1916, Klein 1963); c – genetická stratigrafie (Uličný 

et al. 2009a); d – chronostratigrafie 

 

PERUCKO-KORYCANSKÉ SOUVRSTVÍ (CENOMAN) 

Nejnižší jednotkou svrchnokřídového stáří je perucko-korycanské souvrství (cenoman). Na bázi jsou 
místy přítomny jílovce a prachovce s uhelnou drtí, řazené k peruckým vrstvám. Výše pokračují středně 
a hrubě zrnité pískovce korycanského souvrství. V pásu směru JZ–SV podél středohorského zlomu je 
při jejich bázi vyvinuta ekonomická mineralizace U–Zr–REE (ložiska Heřmánky, Stráž, Hamr, 
Křižany atd.). Litologický vývoj nejvyšších několika metrů souvrství je poznamenán epizodickým 
zvyšováním úrovně mořské hladiny na hranici cenoman/turon a globálně méně prokysličeným 
prostředím. Mocnost celého souvrství se pohybuje od 40 do 136 m, v místech předkřídových elevací je 
redukovaná až na 15 m. Na území sledovaných rajonů vychází perucko-korycanské souvrství na 
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povrch jen při severním okraji pánve u Křižan a Jítravy a v okolí Maršovického vrchu severně od 
Dubé.  

 
Obrázek 4-4 Izoliniová mapa povrchu kolektoru A (báze turonu)  
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Sedimenty peruckých vrstev v mocnosti 2,25 m byly zastiženy v rámci stávajícího projektu 
geologickým průzkumným vrtem 4720_E Jestřebí (Mlčoch et al. 2015b) v jižní části rajonu. Jde o 
dvojici nahoru zjemňujících cyklů od prachovitých pískovců po uhelné prachovce. Z vrtů 
realizovaných v rámci projektu Rebilance zásob podzemních prošel souvrstvím v celé jeho mocnosti 
geologický průzkumný vrt 4720_E Jestřebí (Mlčoch et al. 2015b). V širší oblasti obvyklá mocnost 
korycanských vrstev i přítomnost peruckých vrstev v jejich podloží svědčí o tom, že okolí 
Maršovického vrchu nepředstavovalo temeno předkřídové elevace (srv. Graber 1907, Müller 1925, 
Malkovský 1956). V neúplné mocnosti 26,9 m zastihl perucko-korycanské souvrství nedaleký 
geologický průzkumný vrt 4720_F Chlum na jižním okraji rajonu (Mlčoch et al. 2015a). Litologické 
profily souvrstvím lze na základě kvalitního jádra korelovat mezi oběma vrty navzájem i s výchozy na 
Maršovickém vrchu. V úplné mocnosti 73 m bylo perucko-korycanské souvrství zastiženo také 
hydrogeologickým vrtem 4640_1C Zdislava (Rozman et al. 2015a). Tato vysoká mocnost odpovídá 
údajům z okolních vrtů, je však zčásti daná tektonickým úklonem.  

Podrobný popis – viz HGR 4720 a 4730. 

 

BĚLOHORSKÉ SOUVRSTVÍ (SPODNÍ‒STŘEDNÍ TURON) 

Na hiát ve stropu perucko-korycanského souvrství ostře nasedá bělohorské souvrství, tvořené na jihu 
převážně slínovci, dále na sever vápnitými prachovci až prachovci o mocnosti 40–60 m. Vápnité 
prachovce a slínovce bělohorského souvrství vycházejí na povrch v okolí Maršovického vrchu a při 
severním okraji pánve u Křižan. 

Bělohorské souvrství má charakter negativně gradované jednotky idealizovaného typu slínovec a 
kalový vápenec – prachovitý slínovec až slínitý prachovec – slínitý prachovitý pískovec. Gradace do 
nadloží je místy zastřená a celé souvrství je popisováno jako monotónní sled slínovců a prachovců. 
Místy jsou součástí tohoto souvrství ještě nevápnité, psamitické členy cyklu, a to jemnozrnný 
prachovitý pískovec – středně zrnitý pískovec – středně až hrubě zrnitý pískovec, někdy štěrčíkovitý. 
Tento vývoj byl zaznamenán především v pruhu, který zasahuje z Děčínska k VJV do rajonu 4640 v 
okolí Brniště. V případě zakončení cyklu pískovci byla dříve horní hranice konvenčně kladena nad 
prachovce nebo slínité prachovité pískovce, domníváme se ale, že správně by měla být kladena až na 
vrchol cyklu, byť je tento obtížně vymezitelný proti jizerskému souvrství v nadloží (s. okolí Č. Lípy). 

Báze bělohorského souvrství je vždy ostrá a ve vrtných profilech dobře vymezitelná. Vyznačuje se 
příměsí až podílem glaukonitu, občasnými fosfátovými konkrecemi, především ale náhlým zvýšením 
obsahu karbonátu. Mocnosti bazální polohy kolísají od 0,5 do 2 m. Nejspodnější vrstevní členy jsou na 
Českolipsku tvořeny slínovci a prachovitými slínovci s nevýraznými šmouhovitými texturami, a 
vápnitými prachovci. Oba se v nižší části sekvence vzájemně zastupují nebo slínovce přecházejí výše 
do prachovců, které pak severně od České Lípy převládají. Slínovce a prachovce mají akcesorickou 
světlou klastickou slídu, vzácný klastický živec, jemný glaukonit  a běžné částice zuhelnatělé 
organické hmoty. V rámci celého území vždy tvoří převládající litotyp a dosahují mocnosti 40–50 m. 
Směrem k severnímu okraji pánve i v této úrovni přibývá složky písčité. Jde o sedimenty mělkého, 
dobře provzdušněného šelfu.  

Nadložní prachovité, zčásti i slabě vápnité, jemnozrnné pískovce jsou s prachovci spjaty více či méně 
rychlým přechodem. Jsou převážně bioturbované, místy obsahují ojedinělé úlomky zuhelnatělých 
dřev. Jsou produktem sedimentace v prostředí vnějšího břežního líce. Do nadloží mohou hrubnout až 
do hrubozrnných křemenných pískovců. Mocnost pískovců na vrcholu souvrství nepřesahuje 35 m.  



Rebilance zásob podzemních vod                                               ID EIS 10051606-SFŽP 

37 

 

Příslušnost bělohorského souvrství ke spodnímu turonu dokládají většinou občasné nálezy vůdčích 
druhů inoceramů Mytiloides mytiloides (Mant.), M. labiatus (Schloth.) a M. hercynicus (Petr.), v 
nejvyšších polohách spolu s Inoceramus cuvieri Sow. Ve foraminiferových společenstvech byla 
zjištěna vůdčí forma Praeglobotruncana helvetica (Bolli). 

Bělohorské souvrství tvoří ve většině rajonu 4640 izolátor A/C a jen místy obsahuje samostatný 
kolektor B. Jak potvrdil hydrogeologický vrt 4640_1C Zdislava (Rozman et al. 2015a), souvrství si 
udržuje vlastnosti hydrogeologického izolátoru i v blízkosti lužického zlomu při severním okraji 
rajonu. Úplný profil bělohorským souvrstvím poskytl nově realizovaný geologický průzkumný vrt 
4720_F Chlum na jižním okraji rajonu (Mlčoch et al. 2015a). Souvrství zde má mocnost 38,2 m a na 
bázi je vyvinut transgresní trakt z okolních vrtů nepopsaný. 

 

JIZERSKÉ SOUVRSTVÍ (TURON STŘEDNÍ–SVRCHNÍ) 

Sedimenty jizerského souvrství tvoří geologický základ rajonu jižně a jihovýchodně od středohorského 
zlomu, kde jsou nejčastěji vystupujícími horninami. Mocnost jizerského souvrství roste z cca 200 m na 
JZ na 500 m na SV. V rámci rajonu je patrný také úbytek mocnosti souvrství východním směrem 
spolu s přechodem do celkově jemnějších facií. Většina mocnosti souvrství je v pískovcovém vývoji a 
tvoří kolektor C, jen nejnižších neěkolik desítek metrů je tvořeno vápnitými prachovci jako izolátor 
A/C, popřípědě B/C (v okolí Brniště). Směrem k SZ však přechází celé souvrství do pískovců a 
kolektor zde proto označujeme jako spojený kolektor BC. K této změně dochází zhruba sz. od linie 
Provodín – Zákupy – Brniště – Postřelná – Žibřidice – Zdislava. 

Jizerské souvrství má typicky psamitický vývoj s výrazným zastoupením křemenných pískovců, na 
Bezdězské tabuli (východní část rajonu 4640) vápnitých pískovců. Charakteristické je uspořádání do 
nahoru hrubnoucích cyklů o mocnosti metrů až desítek metrů (Klein 1965, Adamovič 1994). Ty jsou 
na bázi tvořené jemnozrnnými, silně prachovitými pískovci se smouhovitou texturou nebo vysokou 
intenzitou bioturbace (chodby ichnorodu Planolites), laterálně přecházejími do prachovců nebo 
vápnitých prachovců – viz níže. Směrem nahoru prachová složka ubývá a jemnozrnné pískovce 
obsahují drobné šikmé zvrstvení nebo hřbítkové zvrstvení. V této úrovni bývají přítomny akumulace 
schránek mlžů, především ústřic. Největší část cyklů zabírají středně zrnité až hrubozrnné, výše 
štěrčíkovité pískovce s pestrými proudovými sedimentárními texturami (šikmé zvrstvení 
decimetrových i metrových rozměrů, protisměrné zvrstvení), v některých úsecích ale mají tyto 
pískovce na velkých plochách masivní texturu, naznačující biogenní přepracování. Cykly jsou 
zakončené slepencovými polohami s pozvolnou nebo ostrou bazí. Ve vyšších částech cyklů je patrná 
mírně ukloněná vrstevnatost – tzv. klinoformy (sklony 1–12°, většinou k J až JZ), odrážející geometrii 
původních pískových těles. Pískovce jsou téměř čistě křemenné, s obsahem živců a slíd do 1 %, na 
bázi cyklů s příměsí glaukonitu. V okolí proniků bazaltoidů se lze setkat s výplňovým železitým 
tmelem. Vápnité členy obsahují rekrystalovaný karbonátový (sparitový) tmel, ve východní části rajonu 
4640 a na přechodu do Pojizeří i mikritickou základní hmotu. Pískovcové cykly představují 
změlčování sedimentačního prostoru ze zóny vnějšího břežního líce až po intertidální (plážovou) zónu. 
Písková tělesa progradující do pánve měla podobu lineárních pískových hřbetů (Adamovič 1994) nebo 
podvodních delt (Uličný 2001).  

V rámci sledované části pánve lze vysledovat uspořádání drobných nahoru hrubnoucích cyklů do tří 
větších jednotek o mocnosti desítek až stovek metrů, též generelně hrubnoucích do nadloží. Zhruba 
odpovídají pásmům V, VI–VIII a IX Č. Zahálky (1916) a zde je označujeme jako spodní, střední a 
svrchní část jizerského souvrství (Klein 1965, Valečka 1989, Adamovič 1997). Pískovce spodní části 
souvrství jsou prachovité, jemnozrnné, ale během 20–30 m nahoru přecházejí do středně zrnitých až 
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hrubozrnných křemenných pískovců. Severovýchodním směrem mocnosti spodní části jizerského 
souvrství mírně narůstají až na cca 100 m a stejně tak narůstá písčitost jeho bazálních členů. Střední 
část souvrství má na Kokořínsku mocnost 80–110 m, severovýchodním směrem roste až na 200 m. 
Jeho báze je většinou tvořena prachovitým jemnozrnným pískovcem, nahoru přechází do středně až 
hrubě zrnitého pískovce.  

Báze svrchní části jizerského souvrství je nejvýraznější litologickou hranicí v rámci souvrství: její 
prachovité jemnozrnné pískovce s vápnitými (sparitovými) vložkami mají mocnost kolem 30 m. 
Severním směrem jejich mocnost roste až na 80 m (oblast Provodín – Doksy) a objevují se v nich ostře 
omezené slepencové polohy. Až na úrovni Ploučnice začnou rychle nabývat na mocnosti i středně 
zrnité až hrubozrnné křemenné pískovce v nadloží, nápadné přítomností souborů šikmého zvrstvení 
metrových mocností (výchozy v j. a jz. okolí České Lípy). Od toku Ploučnice na sever v nadloží 
svrchní části jizerského souvrství dále v jejich nadloží rychle nastoupí těleso jemnozrnného pískovce 
bez výraznější gradace, jehož mocnost rychle naroste na 100 m a které lze dále sledovat až po severní 
okraj pánve. Je již známkou prohlubování sedimentačního prostoru (transgresní trakt), které generelně 
vrcholí na bázi teplického souvrství. V důsledku rostoucí mocnosti všech částí a vložení dalšího 
pískovcového tělesa tak jizerské souvrství v severní části rajonu 4640 dosahuje celkové mocnosti až 
450–500 m. 

Jizerské souvrství je charakterizováno vůdčími druhy mlžů ze skupiny Inoceramus lamarcki Park., I. 
inaequivalvis Schlüt., I.  costellatus Woods a akumulacemi exogyr Rhynchostreon  suborbiculatum 
(Lam.).  Vápnité pískovce obsahují kromě některých z výše uvedených  inoceramů typické druhy 
Protocallianassa antiqua (A.Roem.),  Trigonia limbata dʼ Orb. sensu Frič, ústřičné lavice pak druhy 
Lopha diluviana (L.), Pecten  laevis Nilss. a Exogyra cf. conica Sow. 

 

 
Mikrofotografie výbrusu z hloubky 185,55 m vrtu 4720_F, perucko-
korycanské souvrství. V poměrně dobře vytříděném jemnozrnném 

pískovci se slabou příměsí křemenného prachu je přítomen glaukonit 
v obsahu prům. 10 obj. %. Zrna glaukonitu dosahují velikosti až 300 

μm. Foto J. Adamovič. 

Otisk schránky gastropoda rodu Scala 
z prachovců bělohorského souvrství (156,7 

m). Určil S. Čech. Foto J. Adamovič. 

Obrázek 4-5 Mikrofotografie výbrusu z hloubky 185,55 m vrtu 4720_F, perucko-korycanské souvrství.  

Obrázek 4-6 Otisk schránky gastropoda rodu Scala z prachovců bělohorského souvrství 

 

Vrty realizované v rámci projektu pomohly zpřesnit rozsah kolektoru C v různých částech rajonu a 
popsat přechody do nadložního i podložního izolátoru. Dvojice hydrogeologických vrtů ve Zdislavě 
umožnila popsat litologický charakter báze kolektoru C s progradací hrubě písčitých těles v podobě 
nahoru hrubnoucích cyklů. Litologické upřesnění kolektoru C přinesly i dvojice hydrogeologických 
vrtů u Ralska a Bělé pod Bezdězem. Nejvyšších 53 m kolektoru C se podařilo podrobně popsat také 
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v geologickém průzkumném vrtu 4640_C Horní Světlá pod Luží (Valečka et al. 2015a) v sz. cípu 
rajonu 4640. V geologickém průzkumném vrtu 4720_F Chlum na jižním okraji rajonu (Mlčoch et al. 
2015a) se podařilo dobře zdokumentovat střední a spodní část jizerského souvrství včetně vývoje 
prachovitých pískovců až prachovců (báze pásem VI–VII a VIII) a umožnil tak vymezit vertikální i 
horizontální rozsah poloizolátoru v rámci kolektoru C. Tyto poznatky lze kombinovat s poznatky ze 
sousedního rajonu 4522. 

 

TEPLICKÉ A BŘEZENSKÉ SOUVRSTVÍ (SVRCHNÍ TURON‒CONIAK) 

Teplické souvrství (turon svrchní až coniak) 

Teplické souvrství a nadložní březenské souvrství (coniak) mají podobný vývoj. Základní litologií 
jsou prachovce a vápnité prachovce. Do nich se vkládají tělesa křemenných pískovců s ostrou bazí o 
mocnosti 20–80 m (při amalgamaci těles je mocnost vyšší), protažená zhruba ve směru ZSZ–VJV. 
Nejnižší takové těleso je řazeno ještě k teplickému souvrství (Kravaře – Česká Lípa). V sv. části 
rajonu 4640 leží naopak nejnižší pískovcové těleso až 200–240 m nad bazí, již vysoko v březenském 
souvrství. Oproti pískovcům jizerského souvrství se tak pískovcová tělesa teplického až březenského 
souvrství liší nepravidelnými mocnostmi a nepravidelným laterálním propojením. 

Teplické souvrství je na většině území zachováno jen v reliktech, úplné mocnosti jsou zachovány jen 
severně od středohorského zlomu. Na bázi je hiát s glaukonitovou polohou a fosfátovými konkrecemi, 
nad níž následuje 15–20 m mocná sekvence s přítomností poloh světle šedého slínovce s vysokým 
obsahem karbonátu až vápence. Na Českolipsku a v celém rajonu 4640 je teplické souvrství součástí 
svrchnoturonsko–coniackého komplexu, který má zčásti negativně gradační cyklickou stavbu. Na bázi 
jsou jílovité a místy písčité prachovce, někdy slídnaté, jílovité šmouhovité bioturbované pískovce a 
ojediněle vápnité písčité jílovce. Glaukonitické pískovce a projevy fosfatizace jsou poměrně řídké. 
Nejběžnějším horninovým typem teplického souvrství jsou šedé vápnité jílovce a jílovité až vápnito-
jílovité prachovce, podřízeně jsou zastoupeny slínovce (např. Bezděz). Vznikaly v prostředí mělkého 
šelfu, na Litoměřicku lze uvažovat i o hloubkách kolem 200 m. 

V asi 5–10 km širokém pruhu V–Z sledujícím linii Kravaře – Česká Lípa tvoří větší část souvrství 
středně zrnité až hrubozrnné křemenné pískovce tzv. kozelského kvádru (Klein et al. 1966, Klein a 
Tajovský 1986, Valečka a Zelenka 2008). Jsou šikmo zvrstvené, s klinoformami ukloněnými poměrně 
strmě k jihu (např. u Kozlů). Jejich těleso ostře nasedá na prachovce již 10–15 m nad bazí souvrství a 
má mocnost 20–80 m. Jižním směrem se toto těleso štěpí do několika menších, ostře omezených těles 
(Provodín) a západním směrem přechází do prachovce (Brusov). Podobné pískovcové těleso ve stejné 
úrovni bylo zjištěno v severním okolí Stráže p.R., zde ale jeho mocnost nepřesahuje 35 m. 
Sedimentární textury naznačují pro tyto pískovce výrazně mělčí prostředí než pro podložní prachovce, 
nejspíše vnitřní břežní líc. 

Svrchnoturonské stáří nejspodnějších poloh teplického souvrství dokládá Inoceramus dresdensis 
Tröger, I. lusatiae  Andert, Scaphites geinitzi dʼ Orb. a Gibbithyris semiglobosa  (Sow.) z jv. a j. okolí 
České Lípy. Mikrobiostratigraficky je vůdčím druhem Globotruncana globigerinoides Brotzen 
(Hercogová in Klein 1963). 

V rámci projektu se na spodní pískovcové těleso v rámci kolektoru D – tzv. kozelský kvádr – zaměřil 
geologický průzkumný vrt 4730_B Stvolínky (Valečka et al. 2015b). Podařilo se celé těleso o 
mocnosti 51,2 m dobře popsat včetně jeho stropu a báze, novým zjištěním byla přítomnost tenké 
polohy hrubozrnného pískovce uprostřed izolátoru C/D. Průzkumný geologický vrt 4640_C Horní 
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Světlá pod Luží (Valečka et al. 2015a) byl zaměřen na zjištění charakteru a stratigrafické pozice 
kolektoru D a ověření stálosti izolátoru C/D v území s řídkou vrtnou sítí. 

 

Rohatecké vrstvy (coniak) 

Rohatecké vrstvy nelze na území rajonu 4640 vyčlenit – jejich typický vývoj zde přechází do slínovců 
a prachovců charakteristických pro teplické souvrství. 

 

Březenské souvrství (coniak) 

Březenské souvrství je zachováno jen severně od středohorského zlomu a jen v neúplné mocnosti, 
protože merboltické souvrství se ve sledovaném území nezachovalo. Má zčásti (včetně teplického s.) 
charakter negativně gradované litologické jednotky, tvořené nejčastěji dvěma cykly, někdy s intervaly 
bez cyklického vývoje nebo s nahoru hrubnoucími cykly nižšího řádu. Základní idealizovaný typ 
cyklu je prachovec nebo jílovec s písčitou bází – vápnitý jílovec až slínovec – vápnitý jílovec a 
vápnitojílovitý prachovec s vložkami vápnitých pískovců (někdy flyšoidní facie) – jemnozrnný 
prachovitý (jílovitý) pískovec – jemnozrnný až středně zrnitý pískovec s hrubozrnnými, místy až  
štěrčíkovitými vložkami. Pokud ponecháme stranou samostatné pískovcové těleso teplického souvrství 
na Českolipsku (viz výše), má spodní část březenského souvrství od středohorského zlomu na sever až 
po linii Žandov – Zákupy – Velenice – Brniště slínovcovo-prachovcový vývoj až do výšky 200–220 m 
nad bazí teplického souvrství. Od této linie na sever bylo zastiženo od 90–120 m nad bazí teplického 
souvrství těleso šikmo zvrstvených, středně zrnitých až hrubozrnných křemenných pískovců o 
mocnosti 80–100 m, s poměrně strmými klinoformami (Sloup, Svojkov). Pískovce ojediněle obsahují 
až 10 % klastického živce, v okolí proniku mladších vulkanitů mají výplňový železitý nebo křemitý 
tmel.  

Vyšší pískovcová tělesa v březenském souvrství jsou čočkovitá, první desítky metrů mocná, protažená 
zhruba ve směru V–Z, ale patrně nesouvislá. V jejich nadloží jsou opět monotónní sekvence vápnitých 
jílovců, příp. prachovců, na bázi s příměsí glaukonitu. V nich se vyskytují pelosideritové konkrece, 
soustředěné zpravidla do 2–3 více či méně dobře vymezitelných obzorů, a běžně drobné pelofosfátové 
konkrece. K SV se zvyšuje podíl pískovců na tvorbě souvrství, ale jeho nejspodnější část je stále 
reprezentována prachovci. Nejvyšší část souvrství na přechodu k merboltickému souvrství místy tvoří 
flyšoidní vývoj s převahou jílovců a prachovců nad pískovci (např. v okolí Kravař).  

Sedimentace aleuropelitů březenského souvrství probíhala v podmínkách otevřeného hlubšího šelfu s 
obdobími omezené cirkulace vody, jindy se uplatňují kontinentální vlivy a některé typy vápnitých 
jílovců a prachovců ukazují na vznik v mělkém moři v dosahu pevniny. Sedimentace pískovců 
odpovídá prostředí vnitřního břežního líce, jednotlivá tělesa představovala podmořské pískové valy 
nebo bariérové ostrovy (srv. Valečka 1979). 

Příslušnost březenského souvrství severně od středohorského zlomu převážně ke střednímu coniaku 
dokládají nálezy fauny z Českolipska a Mimoňska: Placenticeras dʼOrbignyanum (Gein.), 
Barroisiceras sp.,  Peroniceras tricarinatum (D Orb.), Inoceramus koeneni Müller, I. involutus Sow., 
I. sturmi And., Cardium ottoi Gein. a Mactra porrecta Gein. V bohatém společestvu foraminifer byly 
zjištěny pro coniak vůčí formy Globotruncana ex gr. lapparenti Brotzen, Gl. angusticarinata Gandolfi 
a Stensioeina  granulata granulata Olbertz. 

V rámci projektu byl na kolektor D v rámci březenského souvrství zaměřen vrt 4650_F ve Sloupu 
(Nádaskay et al. 2015). Na vrtu se podařilo zdokumentovat litologickou stavbu vyššího pískovcového 
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tělesa v rámci kolektoru D – tzv. svojkovského kvádru (březenské souvrství, coniak). Vrt umožnil 
vymezit v rámci tohoto tělesa jednotlivé nahoru hrubnoucí cykly, blízko počvy vrtu zastihl litologicky 
kontrastní 3,8 m mocnou polohu prachovce. 

 

TERCIÉR A KVARTÉR 

Souvislé výskyty terciérních sedimentů se v oblasti nezachovaly. 

Mladé vulkanity sledovaného území patří svým složením k alkalickému vulkanismu středoevropské 
vulkanické provincie. Jsou vázané na vývoj tzv. oherského riftu – vulkanogenní struktury směru 
přibližně JZ–SV, jejíž osa probíhá západně odtud. Nejstaršími produkty, které svým stářím (svrchní 
křída až paleocén) předcházejí vzniku riftového příkopu, jsou horniny polzenitové řady (Scheumann 
1913, Ulrych et al. 2014). Mají charakter pravých žil směru SV–JZ a délky mnoha kilometrů (Doksy, 
Brenná, okolí Hamru a Stráže pod Ralskem), vzácněji velkých lopolitických intruzí (Osečná) nebo 
těles intruzívní brekcie (Vinice u Stráže/R.). Soustředí se na území rajonu 4640 a patří mezi ně i žíly 
tzv. Čertových zdí těsně za okrajem rajonu.  

Mladší tělesa bazaltoidů a trachytoidů (popř. fonolitoidů, např. Shrbený 1992) jsou stáří eocén až 
oligocén a mají převážně subvulkanický charakter (pravé a ložní žíly, pně, lakolity, intruze typu cone-
sheet). K nejvýznamnějším výskytům patří Ralsko (sodalitický tefrit, 24,7 Ma), Luž (fonolit, 26,4 
Ma), Vlhošť (sodalitický trachyt, 30,5 Ma) nebo Jedlová (sodalitický fonolit, 37,2 Ma). Velká tělesa 
intruzívních brekcií bazaltoidu o průřezu mnoha set metrů sledují především středohorský zlom 
(Brenná, Noviny p.R., Hamr) a jsou doprovázená výraznou brekciací exokontaktu. Nejmladšími 
intruzemi jsou žilné systémy pikrobazaltu v oblasti křížení lužického a středohorského zlomu (9 Ma). 

Pleistocénní sedimenty jsou velmi pestré. Zatímco na jihu mají největší plošné rozšíření spraše a 
sprašové hlíny pokrývající plošinné prvky reliéfu, na severu území jsou zastoupeny v menší míře. Zde 
jsou ale přítomny např. glacifluviální sedimenty. Terasové štěrkopísky jsou vázané především na tok 
Labe a Ploučnice. 

 

4.1.2. STRUKTURNÍ STAVBA 

Strukturní stavba území rajonu 4640 v základních rysech potvrdila správnost nedávých strukturních 
syntéz pro tuto oblast, které byly provedeny již po realizaci vrtů Geologického průzkumu Uranového 
průmyslu v 70. a 80. letech (Herčík 1981, 1985, Valečka in Herčík a kol. 1999), stejně tak jako zlomy 
vymapované na listech geologických map 1:50 000 České geologické služby. Rešerše však ukázala 
významnější zastoupení zlomů směru V–Z, na nichž jsou zčásti kompenzovány jižní úklony křídových 
souvrství (j. a jv. okolí Jablonného), v sz. okolí Jablonného lze naopak tektonickou situaci řešit 
bezzlomově. Novými vrtnými pracemi a doprovodným terénním mapováním byla strukturní stavba 
rajonu v průběhu prací dále zpřesňována, m.j. na základě morfostrukturní analýzy (obr. 4-7).  

Tektonické deformace křídových sedimentů jsou patrné z mapy nadmořských výšek stropu kolektoru 
A. Zčásti kopírují variská rozhraní mezi jednotlivými bloky křídového podloží; není pochyb, že 
předkřídové zlomy byly oživovány jak v průběhu sedimentace křídy, tak i po jejím skončení. Na 
druhou stranu ale vznikla řada významných tektonických struktur bez jakékoliv vazby na stavbu 
křídového podloží (strážský zlom). Veškeré pokřídové deformace můžeme rozdělit na duktilní a 
křehké–zlomové. Nejvýznamnějším tektonickým prvkem jsou mírné jižní až jihozápadní úklony 
vrstev (1–2°), které lze vysledovat v celé oblasti mezi severním okrajem pánve a tokem Labe. Místy 
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dochází k jejich zestrmení až na hodnoty kolem 5° – např. v jižním rameni kozelské antiklinály 
(Coubal a Klein 1992) nebo v území mezi Písečnou a Českou Lípou. Obecně lze předpokládat, že 
duktilní deformace předcházely pozdějšímu křehkému porušení. 

 

 

Obrázek 4-7 Morfostrukturní analýza puklinových systémů a zlomů na podkladě Digitálního modelu reliéfu. 
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Obrázek 4-8 Mapový výstup z nově provedeného geofyzikálního průzkumu v oblasti tzv. maršovicko-bezdězské 

elevace 
(hranice rajonů 4640 a 4522) s vyobrazením hlavních struktur disjunktivní tektoniky a mělce uložených 

vulkanických těles (Karous et al. 2015). 
 

Hlavní zlomovou strukturou území je lužický zlom směru V–Z až JV–SZ, který zde představuje hlavní 
rupturu labské zlomové zóny a tvoří severní omezení křídových sedimentů. Běží po severním úpatí 
Jedlové, Luže a Jonsbergu, jz. od Žitavy se stáčí jv. směrem na Horní Sedlo, Jítravu a Křižany. Jeho 
hlavní plocha je ukloněná k S pod úhlem ca. 30°; na ní je pozorovatelný přesmyk o výšce skoku 800 m 
nebo více (Coubal et al. 2014). Přesmykové pohyby lze klást do nejmladší křídy – santonu a kampanu 
(Coubal 1990, Coubal et al. 2015). Byly doprovázeny vyvlečením, vytažením a rotací dílčích bloků, a 
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rozklouzáním horninového masivu podél horizontálních zlomových ploch (Doležel 1976). 
Z významnějších zlom sblížených s lužickým zlomem stojí za zmínku především zlom směru V–Z, 
oddělující pískovce jizerského souvrství v okolí Mařenic a Krompachu od pískovců březenského 
souvrství dále na jih. 

Nejvýznamnějším zlomem porušujícím pánevní výplň je středohorský zlom (Müller 1924b), tvořící 
jižní omezení příkopu oherského riftu. Jeho průběh zčásti kopíruje sz. hranici zpracovávaného území: 
probíhá generelně ve směru ZJZ–VSV od Litoměřic přes Úštěk, Holany, Jestřebí, Mimoň a Stráž 
p.Ralskem až do Křižan, kde v prostoru nádraží přetíná lužický zlom a vybíhá mimo území pánve. 
V období oligocén – spodní miocén podél tohoto zlomu zaklesly sz. kry o 200–660 m. Jeho jednotlivé 
segmenty jsou známy jako úštěcký zlom (Klein et al. 1966), sv. od Jestřebí pak jako strážský zlom 
(Kurka 1976, Coubal a Adamovič 1995). V místě křížení s českolipským zlomovým polem je jeho 
stavba komplikovaná paralelními zlomy kozelským a okřešickým se stejnou kinematickou funkcí, jako 
má zlom úštěcký. Mezi ploučnickým zlomem a mimoňským zlomovým polem je pohyb rozložen na 
strážský zlom a paralelní zlom Liščího vrchu. Hlavní zlomová plocha žádného z dílčích segmentů není 
jednoduchá, ale tvoří zlomové pásmo o šířce 100–250 m. 

Z významnějších zlomů sblížených středohorskému zlomu jmenujeme (od Z k V) např. popelovský 
zlom (Jestřebí – Vlhošť) s poklesem s. kry o 80 m nebo východní větev úštěckého zlomu (Jestřebí – 
Břehyně) s poklesem s. kry o 30 m. Zlomy sblížené středohorskému zlomu jsou na mnoha místech 
levostranně odskakovány na zlomech směru SSV–JJZ. Pohyby na nich byly výsledkem mladší 
komprese pravděpodobně svrchnomiocénního stáří. Při stejné kompresní fázi byla v pásmu 
středohorského zlomu s. od Dubé formována také extrémně vyzdvižená kra Maršovického vrchu 
s výchozy perucko-korycanského souvsrtví a podložního krystalinika (Coubal a Klein 1992). Pro 
oblast mezi Jablonným v Podještědí a Sloupem, tedy sz. od středohorského zlomu, jsou velmi 
významné zlomy směru SSV–JJZ tlustecký, velenický a svojkovský.  

Rešerše geologických map a vrtných údajů na začátku projektu Rebilance ukázala, že na velenickém 
zlomu, omezujícím z VJV vyzdviženou lasvickou kru (Müller 1933b, Soukup in Lorenz a Kopecký 
eds. 1962, Klein ed. 1991), došlo k vertikálnímu pohybu až o 430 m. Lasvická kra se vyznačuje 
úklony 1–2° k ZSZ, takže sedimenty jizerského souvrství tvořící na východním okraji kry hranu 
kuesty, jsou v oblasti Sloupu a Písečné již hluboko zanořeny. 

Do v. části českolipského zlomového pole zasahují zlomy směru SZ – JV, které patří spíše systému 
labské zóny, např. ploučnický  zlom. V průběhu sedimentace křídy fungovaly jako tzv. diferenciální 
zlomy, na nichž docházelo k rozdílné rychlosti subsidence pánevních bloků. V pokřídové době byly 
oživeny jako horizontální posuny (většinou pravostranné) bez významnějšího vertikálního pohybu. 

Puklinatost je nejintenzivnější především v podobě doprovodu zlomových pásem. Kromě puklin 
vázaných na konkrétní zlomové struktury se v celém území vyskytují systematické pukliny směru 
SSV–JJZ, jejichž vznik je pravděpodobně spojen se stejným tlakovým polem, které je zodpovědné za 
přesmyky na lužickém zlomu. Tyto pukliny bývají otevřené a jako takové drénují podzemní vodu, 
zvláště v místech, kde jsou zahuštěné až do drcených pásem. V místech, kde jsou tato pásma 
proniknuta mladšími vulkanity (např. Doksy, pásmo Čertových zdí), se stávají příčně téměř 
nepropustnými pro podzemní vodu a z hlediska hydrogeologického segmentují pánevní výplň na dílčí 
bloky s vlastním oběhem podzemních vod. 

Provedené vrty v  rajonu 4640 přinesly nové tektonické poznatky, které zpřesňují hydraulický model 
území. Průzkumný geologický vrt 4640_C Horní Světlá pod Luží (Valečka et al. 2015a) jednoznačně 
potvrdil, že jeho okolí leží již vně zakleslé kry s výchozy jizerského souvrství. Průzkumný geologický 
vrt 4730_B Stvolínky (Valečka et al. 2015b) upřesnil polohu kozelského zlomu. Průzkumný 
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geologický vrt 4650_F ve Sloupu vyjasnil výškovou pozici báze svojkovského kvádru v daném místě. 
Z korelace s okolními vrty vyplývají západní nebo severozápadní tektonické úklony kry severně od 
Svojkova – ta tak představuje západní pokračování lasvické kry. Z toho vyplývá m.j. nutnost redukce 
výšky skoku na svojkovském zlomu oproti předpokládanému modelu (relativní pokles z. kry jen o 
první desítky metrů). Korelace výšek referenčních úrovní uvnitř jizerského souvrství v průzkumném 
geologickém vrtu 4720_F Chlum na jižním okraji rajonu (Mlčoch et al. 2015a) s okolními vrty a 
výchozy ověřila celkem plynulé tektonické úklony 1° k JJZ na hranici mezi rajony 4640 a 4522 mezi 
Chlumem a Dubou. Vrt také zastihl žílu rozložené vulkanické brekcie směru SSV–JJZ. Strukturní 
stavba maršovicko-bezdězské elevace mezi těmito rajony byla také ověřena novým geofyzikálním 
měřením (Karous et al. 2015) – viz obr. 4-8. 

 

Nově odvrtané vrty přinesly zpřesnění rozsahu kolektorových těles a strukturní stavby území. Byly 
získány nové informace o horninách v podloží křídy, na jižním okraji rajonu byla vyloučena 
přítomnost předkřídové elevace v okolí Maršovického vrchu. 





 Obrázek 4-9 Geologický řez SV2 (JZ-SV) Uličný et al. (2015) 



Obrázek 4-10 Geologický řez SZ2 (SZ-JV) Uličný et al. (2015) 
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4.2. HYDROLOGIE (SRÁŽKO – ODTOKOVÝ VZTAH) 

Atmosférické srážky mají zásadní podíl na dotaci většiny kolektorů přítomných v zájmovém území. 
Pro stanovení srážko-odtokových vztahů HGR 4640 byla převzata archivní data o srážkách a odtocích. 
Základní data o srážkoměrných stanicích a jejich měření jsou uvedena v tabulce 4-1. Pozice 
srážkoměrných stanic je uvedena na obrázku 4-11.  

Průměrný roční úhrn srážek je na celém území poměrně vysoký, stoupá s rostoucí nadmořskou výškou 
od JZ k SV na Ještědské pohoří. Nejnižší srážky vykazuje oblast na JZ území u Doks kolem 600-700 
mm. Naopak nejvyšší hodnoty srážek byly naměřeny na SV území v podhorské oblasti Ještědu – k 800 
mm (Mařenice). Průměrná teplota se na severu rajonu pohybuje kolem 7oC, v Lužických horách klesá 
pod 6oC (Stanice Česká Lípa 7,8oC). 

 

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

Číslo Lokalita Doba měření  
(hodnocení) 

Max. mm 
/datum 

Min. mm  
/datum 

Průměr  
mm 

Poznámka 

U2DOKY01 Doksy 1.1.1971 – 31.12.2010 82,2/ 19.7.1981  1,82 Denní úhrny 
U2DOKY01 Doksy 1.1.1971 – 31.12.2010 962,1/1981 391,9/2003 666,4 Roční úhrny 
U2ZAHR01 Zahrádky 1.1.1971 – 31.12.2010 72,5/19.7.1981  1,72 Denní úhrny 
U2ZAHR01 Zahrádky 1.1.1971 – 31.12.2010 900,7/1981 328,0/2003 629,8 Roční úhrny 
U2MIMO01 Mimoň 1.1.1971 – 31.12.2010 100,3/7.8.2010  1,84 Denní úhrny 
U2MIMO01 Mimoň 1.1.1971 – 31.12.2010 1010,1/2010 416,0/2003 672,3 Roční úhrny 
U2KRAV01 Kravaře 1.1.1971 – 31.12.2010 77,6/1.8.2002  1,73 Denní úhrny 
U2KRAV01 Kravaře 1.1.1971 – 31.12.2010 943,6/2010 375,9/2003 646,6 Roční úhrny 
U2CELI01 Česká Lípa 1.1.1971 – 31.12.2010 83,6/7.8.2010  1,73 Denní úhrny 
U2CELI01 Česká Lípa 1.1.1971 – 31.12.2010 552,9/1981 227,2/1989 351,3 Roční úhrny 
U2STRR01 Stráž pod Ralskem 1.1.1971 – 31.12.2010 99,8/7.8.2010  1,86 Denní úhrny 
U2STRR01 Stráž pod Ralskem  1.1.1971 – 31.12.2010 1053,3/2010 438,0/1989 679,8 Roční úhrny 
U2KRIN01 Křižany 1.1.1971 – 31.12.2010 90,6/7.8.2010  2,19 Denní úhrny 
U2KRIN01 Křižany 1.1.1971 – 31.12.2010 1134,9/2010 536,0/2003 799,7 Roční úhrny 
U2JAPO01 Jablonné v Podještědí 1.1.1971 – 31.12.2010 97,3/7.8.2010  2,05 Denní úhrny 
U2JAPO01 Jablonné v Podještědí 1.1.1971 – 31.12.2010 1074,2/2010 524,8/1989 750,3 Roční úhrny 
U2MARE01 Mařenice 1.1.1971 – 31.12.2010 124,0/7.8.2010  2,28 Denní úhrny 
U2MARE01 Mařenice 1.1.1971 – 31.12.2010 1212,4/1981 565,6/2003 835,3 Roční úhrny 

 
Obrázek 4-11 Pozice srážkoměrných stanic 
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Obrázek 4-12 roční úhrny srážek ve stanicích HGR 4640 

 

 

PROMĚNLIVOST SRÁŽEK NA PLOŠE HGR 4640 

 
Obrázek 4-13 Výškopis [m n. m.].      Obrázek 4-14 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 teplota vzduchu v HGR 4640 roste. 
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Tabulka 4-2 Vývoj srážkových úhrnů 

období 1961-1980 1981-2010 2001-2010 
[mm] [mm] dif.[-] [mm] dif.[-] 

.HGR 681.70 723.04 1.06 755.82 1.05 
povodí Ploučnice (Mimoň) 726.47 772.91 1.06 815.40 1.05 

 

Tabulka 4-3 Vývoj teploty 

období 1961-1980 1981-2010 2001-2010 
[°C] [°C] dif.[-] [°C] dif.[-] 

.HGR 7.2 7.89 0.69 8.17 0.28 
povodí Ploučnice (Mimoň) 7.0 7.69 0.69 7.96 0.27 

 

Posuzovány byly průměrné roční hodnoty z hlediska výskytu trendu za období 1961 – 2010. Hladina 
významnosti testů byla zvolena 0.05. 

Srážkové úhrny na HGR 4640 

• Nebyl indikován statisticky významný trend s gradientem 2.75 mm za rok. 

Teplota na HGR 4640 

• Byl indikován statisticky významný trend s gradientem 0.03°C za rok s počátkem v roce 1963. 

 

Z hydrografického hlediska náleží převážná část území do povodí 1-14-03 Ploučnice (povodí Labe, 
úmoří Severního moře), odvodňovaného Ploučnicí, Ještědským potokem, Panenským potokem, 
Svitavkou, Robečským potokem a Ploužnickým potokem směrem k Z. Průtoky na tocích jsou měřeny 
na průtokoměrných stanicích  ČHMÚ, VÚV a dalších účelových sítích. ČHMÚ měří průtoky na 
stanicích 2300 Ještědský potok, 2310 Ploučnice, 2322 Ploučnice-Mimoň, 2335 Ploučnice, 2340 
Svitávka a 2350 Ploučnice-Česká Lípa. Pro vyhodnocení byla k dispozici pouze data ze stanice 2350 
Česká Lípa Ploučnice.  

 

Tabulka 4-4 Základní údaje o průtokoměrných stanicích  

Číslo Vodní tok Lokalita Plocha 
(km2)  

Max.  
(datum) 

Min.  
(datum) 

Průměr  
(m3/s) 

Specifický odtok 
(m3/s/ km2) 

2350 Ploučnice Česká Lípa 624,27 107,0 
8.8.2010 

1,3 
21.7.2006 

5,254 0,008416 

 

Základní hydrologické charakteristiky vybraných vodních toků (tab. 4-5) vykazují poměrně vysoké 
hodnoty specifického povrchového odtoku pohybujícího se v intervalu 5,76 až 9,41 l.s/km2.  

 

Tabulka 4-5 Charakteristiky vybraných toků (dle Vlček a kol. 1984) 

 pramen m 
n.m. 

ústí m 
n.m. 

povodí 
km2 

délka 
toku 

průtok u ústí 
m3/s 

specifický odtok 
l/s/km2 

Ploučnice 654 122 1193,9 106,2 8,60 7,20 
Panenský potok 505 275 133,2 28,8 1,10 8,25 
Svitávka 505 253 132,5 37,4* 1,16 8,75 
Ještědský potok 798 305 48,9 18,4 0,46 9,41 
Robečský potok 277 241 286,5 25,2 1,65 5,76 
*,.,na území ČR 
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Obrázek 4-15 Říční síť a pozice průtokoměrných stanic 

 

VÝBĚR HYDROLOGICKÝCH DAT PRO VÝPOČET PŘÍRODNÍCH ZDROJŮ 
KLASICKÝMI METODAMI 

Reprezentativní objekty pro korelace dlouhodobých časových záznamů kolísání podzemních vod 
versus separovaný základní odtok (tabulka 4-6) 

 

Tabulka 4-6 Reprezentativní objekty pro korelace dlouhodobých časových záznamů kolísání podzemních 
vod versus separovaný základní odtok 

Název HGR profily pro BILAN 
Vybrané podklady 
povrchový profil kolektor vrty pro korelaci 

Křída Horní 
Ploučnice 

 
2322 Mimoň – Ploučnice 

2335 Brenna - Ploučnice 
2322 Mimoň – Ploučnice 
2350 Česká Lípa 

C 
C 
BC 

Brenná VP8478 T 
Pertoltice  VP8480 T 
Stará Lípa VP8451 T 

 

HYDROLOGICKÁ MĚŘENÍ VYBRANÝCH PROFILŮ NA POVRCHOVÝCH TOCÍCH 
(PPP) 

Pro identifikaci významnějších příronových nebo ztrátových úseků vodních toků HGR 4640 byly 
vyhodnoceny existující a nová měření metodou postupných profilových průtoků (PPP).  

Archivní měření PPP 

Při provádění regionálních hydrologických měření byla provedena měření PPP na několika tocích 
HGR. Výsledky měření provedených v rámci úkolu Hydrogeologická syntéza české křídové pánve 
(Nakládal et al, 1987) jsou uvedeny v následující tabulce 4-7 a na obrázku 4-16 a 4-17. Schematická 
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pozice provedených měření je uvedena na přehledné mapě archivních měření a měření v rámci 
projektu na obrázku 4-25 a 4-26. 

 

Tabulka 4-7 Archivní měření PPP v rajonu 4640  
(v rámci úkolu Hydrogeologická syntéza české křídové pánve - Nakládal et al, 1987). V tabulce jsou i některé 

profily z jiného rajonu, které navazují na hodnocené úseky vodních toků) 

Vodní tok Lokalita Plocha povodí (km2) Průtok (l/s) Specifický odtok (l/s/km2) 
Ploučnice Osečná  44,3  
Dubnický p. Dubnice  106  
Ještědský p. Stráž pod Ralskem 48,81 106 2,17 
Ploučnice Stráž pod Ralskem 111,7 536 4,80 
Panenský p. V. Valtinov  589  
Panenský p. ústí 133,17 618 4,64 
Ploučnice pod Panenským p. 267,39 1160 4,34 
Ploužnický p ústí 51,75 331 6,40 
Ploučnice nad Svitávkou 397,52 2666 6,71 
Svitávka nad Boberským p. 48,25 241 4,99 
Boberský p. Lindava 32,74 180 5,50 
Svitávka ústí 132,51 612 4,62 
Dobranovský p. ústí 52,94 276 5,21 
Ploučnice Česká Lípa 629,38 3620 5,75 
Bobří p. ústí 126,9 265 2,09 
Robečský p. Karba 264,39 868 3,28 
Robečský p. ústí 286,45 929 3,24 
Ploučnice Stružnice 995,31 5024 5,05 

 

  
Obrázek 4-16 Okamžitý průtok a specifický odtok Ploučnice v závislosti na ploše povodí z archivního měření 

 

 
Obrázek 4-17 Průtok v závislosti na kilometráži toku Ploučnice z archivního měření 
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V rámci geologického úkolu Jihozápadní předpolí ložiska Stráž (Fiedler et al, 1998) byla zhodnocena 
měření PPP na řece Ploučnici. Cílem práce byla charakterizace vlivu bývalých uranových dolů ve 
strážském bloku na hydrologické poměry v okolí. Přírodní stav představuji pouze první roky na 
diagramu. V dalším období byla komunikace Ploučnice s hydrogeologickým kolektorem výrazně 
ovlivněna těžbou uranových ložisek a následně postupující sanací těžby. 

 
Obrázek 4-18 Přírony a ztráty pro tří hlavní úseky toku Ploučnice v oblasti ovlivněné těžbou uranu 

ve strážském bloku (Fiedler et al, 1998) 

 

MĚŘENÍ PPP V RÁMCI PROJEKTU 

S ohledem na nutnost provést prostorovou analýzu hydrogeologických poměrů byly na základě 
analýzy pohybu hladin podzemní vody ve vrtech vytipované vodoměrné profily na tocích pro 
expediční hydrometrování.  

V mnoha vytipovaných místech byla hydrologická funkce toku známa z různých předchozích 
průzkumů s dostatečnou přesností a někde byla k dispozici data, která byla přehodnocena.  Z podrobné 
analýzy geologické a hydrogeologické situace vyplivá, že některé úseky povrchových toku 
nekomunikují s hydrogeologickými kolektory. Některé úseky toků jsou výrazně ovlivněné odběry či 
vypouštěním. Plánování prací PPP vycházelo ze zmapování všech těchto jevů, aby provedená terénní 
měření přinesla věrohodné, užitečné, nové a dostatečně přesné výsledky. Je zřejmé, že přesnost 
identifikace a kvantifikace příronových a ztrátových úseků toku byla silně závislá na přesnosti 
hydrometrických měření. Přesnost je dána nejen přesností a správností vlastního metodického 
přístupu, ale primárně výběrem optimálního měrného profilu a výběrem optimální doby měření. 
Samozřejmým předpokladem aplikace těchto postupů je primární vyloučení (nebo kvantitativní 
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definování) antropogenního ovlivnění hydrologického režimu (odběry či vypouštění vod z/do 
povrchových a podzemních vod). 

Analýza čar postupných profilových průtoků vychází z předpokladu, že průtok v určitém místě je 
výsledkem působení různých činitelů, kteří se uplatňují v hydrologickém režimu příslušného území. 
Profilová měření bylo proto důležité provést v období nízkých srážek, kdy převládající složka v toku 
je přítok podzemních vod (základní odtok) a vliv ostatních činitelů je zanedbatelný. Období měření je 
zaznamenané v tabulce 4-8 . 

Výsledky měření PPP na jednotlivých tocích jsou uvedeny v tab. 4-9 a 4-10 . Obrázky 4-19 až 4-24 
obsahují grafické znázornění výsledků měření v závislosti na kilometráži toku a závislosti okamžitého 
průtoku a specifického odtoku na ploše povodí měrného profilu.  

 

 Tabulka 4-8 Přehled provedených měření PPP v HGR 4640 

Vodní tok Datum měření Počet měrných profilů Poznámka 
Ploučnice s přítoky 24. a 25.9.2013 41 (HGR 4650 a 4640) Spodní část toku je zpracována ve zprávě pro 

sousední HGR 4650; poměr měřeného průtoku vůči 
průměrnému 0,84 pro profil Česká Lípa 

Ploučnice s přítoky 25.11.2013 41 (HGR 4650 a 4640) Spodní část toku je zpracována ve zprávě pro 
sousední HGR 4650; poměr měřeného průtoku vůči 
průměrnému 0,77 pro profil Česká Lípa 

Panenský potok s 
přítoky 

11.8.2013 21 poměr měřeného průtoku vůči průměrnému 1,57 pro 
profil Mimoň 

Panenský potok s 
přítoky 

23.10.2013 21 poměr měřeného průtoku vůči průměrnému 0,80 pro 
profil Mimoň 

Panenský potok s 
přítoky 

3.12.2013 10 poměr měřeného průtoku vůči průměrnému 0,89 pro 
profil Mimoň 

 

Tabulka 4-9 Výsledky měření PPP na Ploučnici s přítoky 

      24. a 25.9.2013 25.11.2013 
Označ. 
na 
mapě 

Vodní tok HG 
kolek. 

Lokalita Metráž 
 toku 
(m) 

Plocha 
povodí 
(km2) 

Průtok 
(l/s) 

Specifický 
odtok 
(l/s/km2) 

Průtok 
(l/s) 

Specifický 
odtok 
(l/s/km2) 

Pl1 Ploučnice BC Mimoň 67560 266,83 2007,0 7,52 1430,0 5,36 

Pl2 Ploužnický p. BC 
Nové 
Hradčany 64590 51,15 167,0 3,26 184,1 3,60 

Pl3 Ploučnice BC Boreček 61855 325,20 2619,0 8,05 2160,4 6,64 
Pl4 Ploučnice BC Hradčany 58915 328,70 2556,0 7,78 2235,0 6,80 
Pl5 Hradčanský p. BC Hradčany 57755 37,60 67,0 1,78 75,9 2,02 

Pl6 
Ploučnice pravý 
přítok BC Brenná 50065 9,30 2,5 0,27 2,5 0,27 

Pl7 Ploučnice BC Brenná 49240 386,35 2800,0 7,25 2460,0 6,37 
Pl8 Svitávka BC Brenná 47740 132,32 723,0 5,46 933,8 7,06 

Pl9 
Ploučnice levý 
přítok BC Heřmaničky 46550  0,0   0,0   

Pl10 Ploučnice BC Heřmaničky 45895 521,61 3002,0 5,76 2550,0 4,89 

Pl11 
Ploučnice levý 
přítok BC Heřmaničky 44275 14,54 3,0 0,21 4,2 0,29 

Pl12 
Dobranovský p. 
levý přítok 2 BC Dobranov 42480 6,65 47,0 7,07 41,3 6,21 

Pl13 
Dobranovský p. 
levý přítok 1 BC Dobranov 42480 1,41 0,0   0,0   

Pl14 Dobranovský p. BC Dobranov 42480 49,98 435,0 8,70 376,0 7,52 
Pl15 Dobranovský p. BC Chomoutky 42480 28,50 354,0 12,42 340,8 11,96 

Pl16 
Dobranovský p. 
levý přítok BC Pihel 42480 0,66 0,0   0,0   

Pl17 
Dobranovský p. 
pravý přítok BC Bukovany 42480 4,04 38,0 9,41 4,5 1,11 
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Pl18 
Dobranovský p. 
levý přítok BC Bukovany 42480 3,11 2,0 0,64 0,6 0,19 

Pl19 
Ploučnice pravý 
přítok BC Česká Lípa 40430 3,08 0,0   0,0   

Pl20 Ploučnice BC Žizníkov 39800 604,21 4918,0 8,14 3955,0 6,55 

Pl21 
Ploučnice levý 
přítok BC Česká Lípa 38350 6,44 3,0 0,47 2,5 0,39 

Pl22 Ploučnice BC Česká Lípa 35230 615,62 4553,0 7,40 3830,0 6,22 
R3 Robečský p. BC Zahrádky 31810 265,21 620,0 2,34 954,8 3,60 
R7 Robečský p. BC Robeč 31810 289,04 1080,0 3,74 1913,0 6,62 
R1 Robečský p. BC Jestřebí 31810 126,51 346,0 2,73 518,0 4,09 

R2 
Robečský p. 
levý přítok BC Zahrádky 31810 127,06 224,0 1,76 321,4 2,53 

R6 
Robečský p. 
pravý přítok BC Sosnova 31810 7,83 17,5 2,23 20,2 2,58 

R4 Robečský p. BC Karba 31810 266,92 619,0 2,32 860,0 3,22 

 

 
Obrázek 4-19. Podélný profil horního toku řeky Ploučnice. 

Na svislé ose jsou hodnoty průtoků, od kterých jsou odečtené přítoky změřených povrchových toků nad měřeným 
profilem. 

 
Obrázek 4-20 Okamžitý průtok a specifický odtok v závislosti na ploše povodí pro horní tok řeky Ploučnice a její 

přítoky 
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Obrázek 4-21 Podélný profil Robečského potoka. 

Na svislé ose jsou hodnoty průtoků, od kterých jsou odečtené přítoky změřených povrchových toků nad měřeným 
profilem 

 
Obrázek 4-22 Okamžitý průtok a specifický odtok v závislosti na ploše povodí pro Robečský potok a jeho přítoky 

 

Tabulka 4-10 Výsledky měření PPP na Panenském potoce s přítoky 

      11.8.2013 23.10.2013 3.12.2013 
Ozn. 
na 
mapě 

Vodní tok HG 
kole
ktor 

Lokalita metráž 
toku 
(m) 

Plocha 
povodí 
(km2) 

Průtok 
 (l/s) 

Specif. 
odtok 
(l/s/km2) 

Průtok 
 (l/s) 

Specif. 
odtok 
(l/s/km2) 

Průtok 
 (l/s) 

Specif. 
odtok 
(l/s.km2) 

Pa1 Panenský p. BC Rynoltice 22887 15,8 8,4 0,53 6,4 0,41   
Pa2 Panenský p. BC Lvová 19565 26,5 45,5 1,72 34,9 1,32   
Pa5 Kněžický p. BC Kněžický 18865 17,4 36,2 2,08 19,2 1,10   
Pa3 Kněžický p. BC Petrovice 18865 8,4 1,5 0,18 0,5 0,06   
Pa4 Kněžický p. BC Petrovice 18865 12,1 10,6 0,88 1,75 0,14   
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      11.8.2013 23.10.2013 3.12.2013 
Ozn. 
na 
mapě 

Vodní tok HG 
kole
ktor 

Lokalita metráž 
toku 
(m) 

Plocha 
povodí 
(km2) 

Průtok 
 (l/s) 

Specif. 
odtok 
(l/s/km2) 

Průtok 
 (l/s) 

Specif. 
odtok 
(l/s/km2) 

Průtok 
 (l/s) 

Specif. 
odtok 
(l/s.km2) 

Pa7 Heřmaničky p. 
BC  
D Jablonné 16140 19,5 117,6 6,03 120,9 6,20 

  

Pa9 Panenský p. BC Jablonné 16055 69,9 324,4 4,64 281,7 4,03   

Pa10 
Panenský p. 
pravý přítok BC Jablonné 15425 5,5 51,7 9,40 45,7 8,31 

  

Pa12 
Panenský p. 
pravý přítok BC 

Velký 
Valtinov 14305 1,2 6,5 5,42 4,5 3,75 

  

Pa14 Panenský p. D 
Velký 
Valtinov 12030 82,5 697,9 8,46 547,1 6,63 

667,9 8,10 

Pa15 
Panenský p. 
levý přítok D 

Velký 
Valtinov 12005 13,8 48,8 3,54 36,3 2,63 

31,9 2,31 

Pa16 
Panenský p. 
pravý přítok D Brniště 10955 7,8 85,4 10,95 40,1 5,14 

41,2 5,28 

Pa17 Panenský p. D Brniště 8780 111,6 1216,7 10,90 708,9 6,35 812,9 7,28 

Pa18 
Panenský p. 
pravý přítok D Brniště 8598 3,8 31,1 8,18 29,2 7,68 

24,1 6,34 

Pa19 Panenský p. D 
Velký 
Grunov 6725 118,9 1343,9 11,30 846 7,12 

1002,6 8,43 

Pa20 
Panenský p. 
levý přítok D 

Velký 
Grunov 4745 3,2 29,4 9,19 18,8 5,88 

17,5 5,47 

Pa21 Panenský p. D 
Velký 
Grunov 4245 126 1011,8 8,03 680 5,40 

950,0 7,54 

Pa22 Panenský p. BC Pertoltice 1845 130,3 1292 9,92 711,4 5,46 947,0 7,27 
Pa23 Panenský p. BC Mimoň 330 132,6 1729,7 13,04 884,1 6,67 989,5 7,46 

 

 
Obrázek 4-23 Podélný profil Panenského potoka. 

Na svislé ose jsou hodnoty průtoků, od kterých jsou odečtené přítoky změřených povrchových toků nad měřeným 
profilem. 
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Obrázek 4-24 Okamžitý průtok a specifický odtok v závislosti na ploše povodí pro Panenský potok 

. 

Hodnoty specifického odtoku pro malé plochy povodí jsou kolísavé. Hodnoty reprezentativní pro větší 
část povodí horního toku Ploučnice se ustáli v rozmezí 5 – 8 l/s/km2 a pro povodí Robečského potoka 
v rozmezí 2 – 4 l/s/km2. Specifický odtok pro povodí Panenského potoka narůstá od asi 3 l/s/km2 pro 
menší plochy povodí do asi 8 l/s/km2 pro větší hodnocené plochy. 

Výsledkem postupného profilování průtoků bylo vymezení úseků vodních toků, kde dochází k drenáži 
podzemních vod, a úseků, kde dochází k infiltraci povrchových vod do vod podzemních (tab. 6.8 ). 
Tyto hydrologické výstupy jsou navázány na litologickou a tektonickou situaci a na hydrogeologické 
poměry (vymezení kolektorů a izolátorů, směrů proudění podzemní vody, preferenčních cest proudění 
apod.) HGR pro potřeby koncepčních i matematických modelů 

 

Tabulka 4-11 Vymezení úseků drenáže a infiltrace vodních toků 

Vodní tok Úsek Kolektor Charakteristika, poznámky 
Ploučnice Mimoň - Boreček BC Přírony asi 500 l/s  
Ploučnice Boreček - Hradčany BC Na základě měření PPP nelze jednoznačně kvantifikovat 

komunikaci vodního toku s podzemní vodou, interakce povrchové 
a podzemní vody není významná 

Ploučnice Hradčany - Brenná BC Přírony asi 160 l/s 
Ploučnice Brenná - Heřmaničky BC Ztráty asi 680 l/s 
Ploučnice Heřmaničky - Žizníkov BC Přírony asi 1200 l/s 
Ploučnice Žiznikov – Česká Lípa BC Ztráty asi 270 l/s 
Robečský potok Jestřebí - Zahrádky BC Přírony asi 80 l/s 
Robečský potok Zahrádky - Karba BC Ztráty asi 50 l/s 
Robečský potok Karba - Robeč BC Přírony asi 740 l/s 
Dobranovský p. Dobranov - Chomoutky BC Ztráty asi 10 l/s 
Panenský potok Rynoltice - Lvova BC Přírony asi 30 l/s 
Panenský potok Lvova – Jablonné v 

Podještědí 
BC Přírony asi 120 l/s 

Panenský potok Jablonné v Podještědí – 
Velký Valtinov 

BC Přírony asi 260 l/s 

Panenský potok Velký Valtinov - Brniště D Přírony asi 80 l/s 
Panenský potok Brniště – Velký Grunov D Ztráty asi 130 l/s 
Panenský potok Velký Grunov - Pertoltice D Na základě měření PPP nelze jednoznačně kvantifikovat 

komunikaci vodního toku s podzemní vodou, interakce povrchové 
a podzemní vody není významná 

Panenský potok Pertoltice - Mimoň BC Přírony asi 110 l/s 
Kněžický potok Petrovice - Kněžičky BC Přírony asi 20 l/s 
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První měření na Panenském potoce bylo obzvlášť ve spodním úseku mezi Velkým Valtinovem a 
Mimoni ovlivněno zvýšením povrchovým odtokem, kvůli nepříznivému počasí. Výsledky prvního 
měření je zde potřeba brát jako nereprezentativní, proto se úsek hydrometroval potřetí. 

Podle výsledků PPP jsou nejvýraznější přírony podzemní vody kolektoru BC do řeky Ploučnice v 
úsecích Mimoň – Boreček (90 l/s na kilometr toku) a Heřmaničky – Žizníkov (200 l/s na kilometr 
toku) a nejvýraznější ztráty z Ploučnice jsou v úsecích Brenná – Heřmaničky (200 l/s na kilometr 
toku) a Žizníkov – Česká Lípa (60 l/s na kilometr toku). Na Robečském potoce jsou výrazné přítoky 
z kolektoru BC v úsecích Karba – Robeč (150 l/s na kilometr). Na Panenském potoce dochází 
k pozvolím příronům podzemní vody z kolektoru BC a D. Pouze v úseku mezi Velkým Grunovem a 
Pertolticemi dochází ke ztrátám do kolektoru D. 

 

Tabulka 4-12 Měření průtoků potoků z ještědského krystalinika k 11.8.2013 

Označení 
na mapě Název profilu Vodní tok Lokalita  Průtok (l/s) 

J1 Jitrava 1 Panenský p. Jitrava 6,9 
J2 Jitrava 2 Panenský p. levý přítok Jitrava 2,5 
J3 Zdislava 1 Zdislavský p. Zdislava 7 
J4 Zdislava 2 Zdislavský p. levý přítok Zdislava 3 
J5 Zdislava 3 Zdislavský p. levý přítok 3 Zdislava 5,1 
J6 Zdislava 4 Zdislavský p. levý přítok 2 Zdislava 11 
J7 Křižany 1 Ještědský p. pravý přítok Křižany 2 
J8 Křižany 2 Ještědský p. Křižany 21,3 
J9 Druzcovský potok Druzcovský p. Druzcov 3 
J10 Janův Důl Ploučnice Janův Důl 3,6 
   Součet průtoků 65,4 

 
Obrázek 4-25 Archivní měření PPP v oblasti 3 
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Obrázek 4-26 Měření PPP v HGR 4640 

 

MĚŘENÍ HLADIN PODZEMNÍCH VOD VE VRTECH PROJEKTU  

Pro potřeby režimního měření byly hydrogeologické vrty vybaveny měřicí technikou na měření 
kolísání hladiny podzemní vody a její teploty. Typ měřící techniky byl zvolen v závislosti na typu 
měřící techniky používané na okolních režimně sledovaných vrtech a na sledovaných vrtech ČHMÚ. 
Preference byla dána typu v současné době umísťovaných typů měřící techniky ČHMÚ, aby se tak 
usnadnilo případné převzetí monitorovacích vrtů ČHMÚ a jejich zařazení do státní pozorovací sítě. 
V souladu s praxí ČHMÚ jsou nastaveny také intervaly sledování monitorovaných parametrů na 1 
hodinu. Předpokládá se provádění kontrolních měření a odečtu sledovaných hodnot každé 3 měsíce 
(monitorovací režim ČHMÚ provádí kontrolní měření každých 6 měsíců). 

 
 Obrázek 4-27 Grafy režimního měření hladiny podzemní vody ve vrtu 4640_1T 
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Výsledky režimního měření na vrtech jsou uvedeny v následujících grafech a primární data z měření 
jsou na uložišti ČGS. 

4.3. HYDROGEOLOGIE  

VYMEZENÍ KOLEKTORŮ A IZOLÁTORŮ 

Na území rajonu se vyskytují tři významné hydrogeologické kolektory v různých hloubkových 
úrovních: kolektor A (perucké a korycanské souvrství cenomanského stáří), nad ním kolektor BC 
(bělohorské a jízerské souvrství stáří spodní až svrchní turon) a v části rajonu kolektory D (teplické, a 
březenské souvrství stáří svrchní turon až coniak). Hydrogeologické poměry rajonu jsou výrazně 
ovlivněné projevy terciérního povrchového a žilného vulkanismu, které často omezují komunikaci 
podzemní vody.  

Nejhlubší kolektor A je zpracováván zvlášť jako hlubinný rajon 4720 a 4730. Bazální kolektor A 
odděluje od kolektoru BC izolátor s prachovci a slínovci. V jihovýchodní části rajonu dochází 
k prudkému nárůstu mocnosti izolátorových hornin spodního turonu (až 100 m), proto bělohorské 
souvrství získává funkci mocného izolátoru. Kolektor BC je tudíž vyvinut pouze v severozápadní části 
rajonu. V jihovýchodní části rajonu je vyvinut samostatný kolektor C. Na většině území rajonu 
kolektor BC respektive C není překrytý a sahá až k povrchu terénu. Mladší sedimentace je zachovaná 
pouze v zakleslém tlusteckém bloku a na západě v okrajových částech středohorské kry. Nadloží 
kolektoru BC respektive C zde kryjí sedimenty teplického souvrství. To je tvořené jílovci a vápnitými 
jílovci a funguje jako izolátor mezi kolektory BC respektive C a D. Nad ním vývoj pokračuje 
v podobě kolektorů D (s litologickou jednotou březenské souvrství), který je místy opět od povrchu 
oddělený vložkami jílovců a prachovců. V okrajové části středohorské kry je kolektor D postupně 
denudovan až na bázi. K denudaci došlo také v údolních zářezech a v tektonicky vyzdvižených krách.  

Hranice rajonu definuji následující okrajové podmínky: lužická porucha na severovýchodě, na 
severozápadě výskyt březenského souvrství s kolektorem D rajonu 4650, na jihozápadě rozvodnice 
kolektoru BC na Maršovické elevaci a na jihovýchodě rozvodnice turonského kolektoru na 
vulkanicko-tektonické linii. V pruhu podél lužického zlomu v místech kde chybí jeden nebo oba 
izolátory, se kolektory hydraulicky propojují a vytváří kombinace jednotně zvodněných kolektorů 
nebo jednotný kolektor ABC. 

Horniny v zájmovém území lze rozdělit z hlediska hydrogeologie do několika skupin: 

- slatiny a rašeliny (pro využití podzemní vody nevhodné). 
- spraše až hlíny (pokryvné útvary prakticky bez zvodnění), 
- kvarterní štěrky, písky a sutě (průlinové kolektory) 
- tercierní vulkanity (puklinově propustné) 
- křídové pískovce (průlinovo-puklinové kolektory) 
- křídové jílovce, slínovce, prachovce (izolátory) 
- permokarbon (představuje podložní izolátor)  
- krystalinikum (puklinově propustné - hydrogeologický  masív) 
- krystalické vápence (puklinová, z malé části krasovo-puklinová propustnost) 

 

PODLOŽNÍ JEDNOTKY 

Krystalinikum 
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Krystalinikum vychází na povrch v nejseverovýchodnější části rajonu 4640, severně od Lužického 
zlomu až po orografickou rozvodnici, jež zde tvoří hranici rajonu 4640. Krystalinikum (zbřidličnatělé 
vyvřeliny a metamorfity) představují hydrogeologický masív, který se vyznačuje propustností 
puklinovou, pouze v pásmu připovrchového rozpojení a rozvolnění hornin je kombinována s 
propustností průlinovou. Nízká průměrná transmisivita v zájmovém území (viz tabulka) odpovídá 
obvyklým hodnotám krystalinika v Českém masivu. Krystalinikum tvoří relativně nepropustné podloží 
křídy. O hydraulických parametrech a proudění podzemní vody v krystalických vápencích prakticky 
neexistují v okolí zájmového území prakticky žádné údaje - transmisivita byla odhadnuta střední.  

V j. části území jižně od Jestřebí vystupují v tektonickém oknu horniny tzv. maršovického krystali- 
nika staropaleozoického až proterozoického stáří. Z tohoto území též neexistují prakticky žádně 
hydrogeologické údaje. 

Tabulka 4-13 Indexy transmisivity vrtů v krystaliniku v  HGR 4640 a blízkém okolí (na listu 03-13 Burda 1996) 

 
 

Y min 
 

Y max 
 

Y prům 
 

n 
 žula, žulorula (Ještědské pohoří) 

 
4,55 
 

5,45 
 

5,01 
 

3 
 fylity 

 
3,13 
 

5,04 
 

4,21 
 

3 
 eluvium žuly 4,52 4,74 4,68 2 

dolomit   4,75 1 

 

K proudění podzemní vody dochází zejména v pásmu připovrchového rozvolnění hornin. Hladina 
podzemní vody je převážně volná a sleduje víceméně terén. Krystalinikum se odvodňuje četnými 
převážně drobnými prameny. Využívá se poměrně velké množství pramenních jímek pro místní a 
soukromé vodovody. Z krystalinika dochází k doplňování vody do křídy. Využívání podzemních vod 
je soustředěno na Ještědském hřbetu, na svahu obráceném k SV, tedy mimo rajon 4640.   

Lužická porucha 

Z hydrogeologického hlediska nemá až tak velký význam, jak by mohlo vyplývat z jejího tektonického 
významu. Je totiž víceméně nepropustná, svědčí o tom drobné prameny a mokřiny sledující její 
průběh. Příčné dislokace doprovázející Lužickou poruchu jsou podstatně propustnější. Proto je 
tektonická zóna sledující Lužickou poruchu vhodným místem pro infiltraci vod a komunikačním 
systémem pro sestupující podzemní vody. Výrony na Lužické poruše jsou ojedinělé. 

 

Tabulka 4-14 Vztah litostratigrafíe a hydrogeologického charakteru České křídové pánve v zájmovém 
území 

Litostratigrafíe Stáří 
 

Litologie 
 

 Charakter hydrogeologického 
prostředí 

březenské souvrství (Kbz) a CONIAC pískovce, vložky 
prachovců, jílovců 

kolektor D  

teplické souvrství (Kt) T  jílovce,    
 U svrchní prachovce, pískovce izolátor D/C  
jizerské souvrství (Kj) 
 

R střední pískovce, kolektor BC,resp. C  

 O  pískovce     
bělohorské souvrství (Kb) N spodní slínovce, prachovce izolátor BC/A  
perucko-korycanské 
souvrství (Kpk) 

CENOMAN pískovce 
 

kolektor A (HGR 4720) 
 

 

Kolektor A - je zpracováván zvlášť jako hlubinný rajon 4720 a 4730. 
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Bělohorské souvrství - izolátor BC/A 

Bělohorské souvrství (spodní část) převážně budované vápnitými slínovci a slinitými prachovci je 
vyvinuto téměř na celém území. Na povrch vychází u lužické poruchy v okolí Křižan až Světlé pod 
Ještědem. Jeho mocnost se pohybuje od cca 30 m (Z) až do cca 100 m (SV) při průměrné hodnotě 60 
m. Báze souvrství leží v nadmořské výšce od 30 m n.m. (JV) až do 350 m n.m. (SV). V zakleslé kře 
tlusteckého bloku se báze souvrství pohybuje od -370 m n.m. až do +50 m n.m. Bělohorské souvrství 
vytváří relativně nepropustnou polohu mezi bazálním kolektorem A perucko-korycanského souvrství a 
nadložním kolektorem C jizerského souvrství. Izolační charakter souvrství lze doložit rozdílnou úrovní 
hladin podzemních vod v obou kolektorech na většině území. Podle výzkumů ve strážském bloku byla 
matematickým modelem prokázána vzájemná komunikace kolektorů A a C (Němeček et al. 1994a). 
Tato skutečnost se již projevila při změně čerpaného množství podzemních vod kolektoru A v oblasti 
uranové těžby v okolí Stráže pod Ralskem. Změna čerpaného množství z 100-200 l/s v letech 1967 až 
1972 na 400-500 l/s v letech 1974 až 1980 se tehdy neprojevila výraznějším zvětšením deprese. Bylo 
zřejmé, že kolektor A strážského bloku je dotován z tehdy neznámého zdroje. Regionální hodnoty 
koeficientu transmisivity T stanovené odhadem na základě dvou dokumentačních objektů se pohybují 
v rozmezí 2.10-6 až 5.10-5 m2/s . 

 

TURONSKÝ KOLEKTOR – BC, RESPEKTIVE C 

Ve východní části rajonu báze kolektoru BC klesá od severovýchodu z úrovně okolo 450 m n.m. 
směrem k jihozápadu do minimálních úrovni cca 140 m n.m. Západní část rajonu tvoří vice či méně 
zakleslé bloky, ve kterých se báze kolektoru nachází na úrovni od 350 m. p.m. do 300 m n.m. 
Mocnosti překrytého kolektoru BC se zde pohybují od 500 m na severovýchodě do 250 m na 
jihozápadě.  

Hydrogeologický kolektor je tektonickými liniemi rozdělen na různě orientované kry. Zlomy 
v některých případech kvůli vertikálnímu posunu jednotek na nich fungují jako hydrogeologická 
bariéra. Přechod mezi kolektory BC a C je plynulý a kolektory jsou mezi sebou zcela propojeny. 
V jizerském souvrství existují drobné zavěšené zvodně mj. v prostoru Valdova a Lemberka (dílčí 
drobné zvodněné obzory, jejichž existence je podmíněna litofaciálním vývojem v pískovcovém 
souvrství). 

Na většině území rajonu je kolektor napájen srážkovou infiltrací. Napájení je díky psamitické až 
psefitické facii sedimentů nejintenzivnější u lužické poruchy.  

V některých případech kolektory v jednotlivých tektonických blocích fungují vlivem vzájemného 
vertikálního posunu jako hydrogeologická bariéra.  

Střední hodnota transmisivity v rajonu je 727 m2/den. Koeficient transmisivity T kolektoru v rámci 
rajonu lokálně kolísá podle litofaciálních a tektonických podmínek a dosahuje nejvyšších hodnot 
(6653 m2/den) v oblasti drenáže kolektoru do Robečského potoka ve středohorském zlomovém pásmu 
v západní části rajonu. 

Zvýšené hodnoty indexu transmisivity T podmínìné puklinovými zónami v pokraèování 
neovulkanických žil pásma Čertovy zdi se vyskytují v okolí obce Tìšnov na či za v. okrajem rajonu 
4640 (na rozhraní rajonů 4410 a 4640). Hodnoty indexu transmisivity T leží v intervalu 2,8.10-3 až 
9,1.10-3 m2.s-1 (Zícha 1997). 
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Strážské zlomové pásmo se jeví jako bariéra oddělující kolektory na obou stranách. Strážské zlomové 
pásmo má vlastní systém zvodnění - v blízkosti vodních toků (tektonicky predisponované) má 
transmisivitu řádově T 10-2 m2.s-1, mimo tektonicky podrcené partie řádově T 10-3-10-4 m2.s-1 (Brožek 
1982). 

 

CONIACKÝ KOLEKTOR - D 

Kolektor D je vyvinut v severozápadní části rajonu v podobě několik víceméně samostatných těles. 
Báze kolektoru D obecně klesá od severu k jihu a je často přerušena vertikálními tektonickými 
posuny. Úrovně báze dosahují od 440 m n.m. do 130 m n.m. Plošné vymezení je limitované převážně 
tektonickými liniemi a pouze v jihozápadní části výskytu vyklíněním kolektoru. Sedimenty teplického 
souvrství se na území vyskytují v zakleslé kře tlusteckého bloku (pod březenským souvrstvím) a 
v drobných denudačních reliktech. Z litologického hlediska je převážně budováno vápnitými jílovci, 
podřadně i slínovci. Teplické souvrství spolu s jílovcovým vývojem březenského souvrství tvoří 
regionální izolátor oddělující kolektor BC jizerského souvrství od kolektoru D březenského souvrství. 
Spodní část březenského souvrství tvoří vápnité jílovce s podřadným výskytem slínovců a prachovců. 
V jejich nadloží se nachází jemně až středně zrnité, zčásti  křemené pískovce s ojedinělými vložkami 
jílovců až prachovců, které při bázi tvoří tzv. flyšoidní facii. Může se vyskytovat několik dílčích 
kolektorů oddělených jílovitými polohami. 

Střední hodnota transmisivity v rajonu je 313 m2/den a dosahuje nejvyšších hodnot (1123 m2/den) 
v jihozápadní části výskytu kolektoru. 

 

PROUDĚNÍ PODZEMNÍ VODY  

Proudění podzemní vody v zájmovém území zakleslé středohorské kry je ovlivněno několika faktory 
(Datel 2008): 

- litofaciálními vývojem jednotlivých vrstev a souvrství  

- jejich tektonickým postižením (kerný rozpad podle zlomových struktur) 

- existencí terciérních neovulkanických těles různé velikostí a tvaru, které pronikají, příp. 
zakrývají sedimentární vrstvy 

Celý zvodněný systém se vyznačuje intenzivním kerným rozpadem podél zlomů proměnlivé orientace. 
Proto výše prostorové vymezení základních hydrogeologických těles (kolektory A, BC, D) může být 
značně ovlivněno a pozměněno tektonikou – průběhem zlomů a zlomových zón se značnou výškou 
skoku, mnohdy převyšující mocnost jednotlivých kolektorských a izolátorských vrstev. Při vertikálním 
posunu kolektorů a izolátorů podél zlomů pak může dojít jak k přerušení souvislosti některých 
kolektorů, tak naopak k navázání spojitosti odlišných kolektorů. Dosud ne zcela poznanou a 
doceněnou roli při proudění podzemní vody zřejmě hrají žíly a další tělesa neovulkanitů, pronikající 
křídové uloženiny. Jejich vliv bude pravděpodobně většinou jen lokální, území s masívním výskytem 
neovulkanitů nebo výskytem velkých vulkanických těles (např. levobřežní oblast Ploučnice apod.) 
však může mít výrazně změněný režim podzemních vod vlivem jejich existence. 

V závislosti na piezometrických poměrech dochází při značné mocnosti pánevní výplně rovněž 
k vertikálnímu přetékání mezi jednotlivými kolektory, a to buď k přetékání po propustnějších zónách 
zlomových struktur, anebo k plošnému přetékání tam, kde není příliš mocná poloha izolátorů a kde je 
známo, že tyto polohy vlivem rozpukání mají spíše charakter poloizolátoru (např. izolátor mezi 
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kolektorem A a BC v blízkosti infiltrační oblasti na severu). Velikost přetékání zásadně ovlivňuje 
režim proudění podzemní vody a jeho kvantifikace je zásadní pro správné uchopení bilančních vztahů.  

Z hlediska regionálního proudění podzemní vody jsou zřejmé mnohé společné rysy, ale také rozdíly v 
proudění podzemní vody oběma nejdůležitějšími kolektory zvodněného systému - bazálního A a 
hlavního BC. Vzhledem k obvyklé malé mocnosti mezilehlého izolátoru bělohorského souvrství a 
mnohdy značným vertikálním posunům podél zlomů lze předpokládat jejich značnou hydraulickou 
spojitost, jak ostatně naznačují i hydrogeologické řezy v kapitole 5. Zvláště v místech intenzivního 
tektonického postižení sedimentární výplně křídové pánve se zdá tato vertikální komunikace přímo 
logická a očekávaná (Datel 2008).  

 

VYMEZENÍ INFILTRAČNÍCH OBLASTÍ  

Na základě litofaciální a tektonické situace můžeme širší infiltrační území kolektorů A a BC rozdělit 
na 3 části (Datel 2008; obr. 4-28): 

1. území bezprostředně přiléhající k lužické poruše umožňující infiltraci srážkových vod v celé 
mocnosti křídových sedimentů  

2. území s obnaženými psamitickými horninami hlavního kolektoru při povrchu území, kde tak 
probíhá přímá infiltrace srážkových vod do hornin hlavního kolektoru; transport dále do 
bazálního kolektoru je ale znemožněn jednak existencí spodnoturonského izolátoru a jednak 
na většině území (s výjimkou území východně Nového Boru mezi obcemi Sloup, Svitava a 
Kunratice (v HGR 4650 na hranici s HGR 4640) vyšším piezometrickým napětím bazálního 
kolektoru než hladina hlavního kolektoru BC 

3. ještě dále na západ můžeme vymezit tektonicky danou hranici (sledující od severu svorský 
zlom, českokamenické zlomové pole, kamenickošenovský zlom, libchavský a ploučnický 
zlom), která vymezuje území s malou mocností slínovcového izolátoru mezi hlavním a 
svrchním kolektorem (o mocnosti cca 40-50 m, maximálně kolem 100 m). Jak vyplývá i 
z hydrogeologického řezu v kap. 5, jsou v tomto území pravděpodobné přetoky ze svrchního 
kolektoru D do kolektoru BC 
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Obrázek 4-28 Vymezení infiltračních a drenážních zón v širším okolí zájmového území  

(podle Datla 2008; HGR 4640 tvoří východní třetinu obrázku) 

 

Infiltrační území v pruhu podél lužické poruchy 

Jak vyplývá ze všech dosavadních provedených výzkumů a odborných prací (shrnutých např. 
Nakládalem et al. 1987, Herčíkem a kol. 1999 nebo ještě před nimi Čadkem et al. 1968 nebo 
Hazdrovou 1971), hlavní infiltrační území kolektoru A i BC se soustřeďuje do východní části území 
do prostoru podél lužické poruchy, kde se setkává několik významných faktorů příznivých pro 
zvýšenou infiltraci podzemních vod: 

• V úzkém pruhu podél lužické poruchy nastává jednotný pískovcový vývoj celého 
svrchnokřídového horninového sledu bez přítomnosti izolátorských poloh mezi jednotlivými 
kolektory. Vsakující se voda tak má možnost poměrně rychle pronikat celým horninovým 
sledem (mocnosti kolem 750 m psamitických poloh) bez přítomnosti krycích vrstev při 
povrchu, které by mohly zpomalovat vsak. 

• Horniny jsou navíc tektonicky porušeny pohyby kolem lužického zlomu, tzn. že lze očekávat i 
vyšší hodnoty průtočnosti vlivem tektonického postižení (nejen prosté zlomy, ale i vyvlečení 
vrstev, změny sklonu vrstev, vznik podrcených a rozpukaných pásem apod. – Coubal et al. 
1999), nejen vysoké průlinové průtočnosti. Propustnost sedimentů bezprostředně při lužické 
poruše je trochu nižší, než by bylo očekávatelné (Herčík et al. 1999), pravděpodobně vlivem 
špatného roztřídění sedimentujícího materiálu transportovaného ze zdrojové oblasti jen na 
malou vzdálenost. Přesto jsou ale bodově i v této oblasti zjišťovány extrémně vysoké hodnoty 
transmisivity v kolektoru BC i A. Je pravděpodobné, že tyto extrémní hodnoty indikují 
preferenční propustní cesty proudění podzemní vody, které jsou tektonicky podmíněné a jejich 
plošnou distribuci je obtížné, ne-li nemožné vyjádřit (Datel 2008). 
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• Takto vymezená infiltrační oblast zahrnuje vrcholové partie Lužických hor, příp. směrem na 
JV úpatí Ještědského hřebenu, čímž je dána vyšší nadmořská výška (průměrně 500-600 m). 
Tím je předurčena velmi příznivá hydrologická bilance směrem k velikosti podzemního 
odtoku (Tolasz et al. 2007):  

- vyšší úhrny srážek na návětrných svazích – roční průměr 800-850 mm, 60 srážkových dnů 
za rok s úhrny srážek nad 5 mm 

- nižší teploty (roční průměr kolem 6 °C) a nižší evapotranspirace (méně než 550 mm) 

- za těchto podmínek vzniká na české poměry poměrně extrémní celkový odtok 250-300 
mm, který je navíc z větší části tvořen podzemním odtokem (jako minimální podíl 
podzemního odtoku lze brát údaj 59 % uváděný Herčíkem a kol. 1999 jako průměr pro 
rajon 4640, reálně to však může být i více, pravděpodobně až k 65-70 % a lokálně i více. 

Jak vyplývá z obrázku 4-28, tato hlavní infiltrační zóna bazálního kolektoru A i hlavního kolektoru 
BC (červená čerchovaná čára) se soustřeďuje do poměrně úzkého pruhu podél lužické poruchy, který 
je široký maximálně několik set metrů. Výjimku tvoří širší oblast Krompachu (HGR 4640), kde se tato 
zóna spojených kolektorů v psamitickém vývoji rozšiřuje až na v maximu 4-5 km. Naopak v území 
kolem Jiřetína pod Jedlovou v HGR 4650 se infiltrační zóna zmenšuje na naprosté minimum.  Na 
základě odhadu tvoří infiltrační území plochu cca 95 km2 (Datel 2008). 

 

Infiltrační území kolektoru BC 

Hlavní kolektor BC je obnažen ve východní části struktury, která přiléhá hlavnímu infiltračnímu 
území. Jedná se o území ohraničené zhruba linií obcí (od JV) Dubnice – Brniště – Lindava – Cvikov – 
Chřibská (obr. 4-28). Severně od Cvikova se infiltrační území velmi zužuje. Hlavní část tohoto území 
tak zabírá širší okolí Jablonného v Podještědí.  

K dané oblasti je třeba ještě přiřadit prostor tzv. lasvické kry. Jedná se vyzdviženou křídovou kru, u 
které byly denudací odstraněny svrchní vrstvy a obnaženy kolektorské horniny. Lasvická kra je 
tektonická struktura protažená ve směru SV-JZ a omezená na V velenickým zlomem, na Z svitavským 
zlomem a zlomem Písečné, na SV svorským zlomem a na JZ dobranovským a grunovským zlomem. 
Celkem se jedná o plochu cca 130 km2, kde je obnažen kolektor BC a tím tak umožněna snadná 
infiltrace do podzemních vod. Situaci v řezu zachycuje hydrogeologický řez (obr. 5-6) kdy řez 
prochází přes Jablonné. Vyplývá z něho poměrně složitá odtoková situace dané oblasti, protože se zde 
současně s infiltrací uplatňují i drenážní funkce místních toků (Panenský, Dubnický, Ještědský potok). 
Tato drenážní funkce se ale neuplatňuje (jak by se dalo čekat) jen směrem k mělkému oběhu 
v hlavním kolektoru, ale v celém sledu křídových hornin zde převažuje vzestupné proudění, potoky se 
tak uplatňují i jako částečná drenáž spodních částí hlavního kolektoru a dokonce i bazálního kolektoru. 
To se děje za významného přispění místní vertikálně propustné tektoniky – zřejmá je drenážní funkce 
především jablonného zlomu (drenáž Panenského potoka), a pravděpodobně i dubnického a 
pertoltického zlomu (drenáž Dubnického a Ještědského potoka, příp. i dolní části toku Panenského 
potoka).  

 

Území možného přetékání mezi kolektorem A a kolektorem BC 

Pokles centrální kry na kamenickošenovském zlomu zásadním způsobem mění hydrogeologickou 
situaci. Ve východní části území je hydrogeologická situace reprezentována následujícími aspekty 
(Datel 2008): 
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- izolátor mezi kolektorem A a BC je vyvinut v celkem nevýznamné mocnosti kolísající 
v desítkách metrů a navíc je tvořen často horninami přechodných litotypů (prachovce, 
prachovité jemnozrnné pískovce apod.), jejichž izolační funkce bude pravděpodobně omezená 

- svrchní kolektor D má významnou mocnost, která přesahuje až 200 m, z toho zvodnělá je 
průměrně polovina tohoto sledu. Navíc je tvořen vysoce propustnými pískovci, které vodu 
transportují rychle do hloubky 

Směrem na Z v HGR 4650 nastává pokles kry po kamenickošenovském zlomu až o 220 m, která má 
ale navíc i odlišné litologické charakteristiky: 

- v nadloží hlavního kolektoru se vytváří až 400 m mocný sled izolátorských hornin, který je 
spolehlivou bariérou komunikace mezi hlavním a svrchním kolektorem. Současně je centrální 
část středohorské kry poměrně málo tektonicky postižena, takže ani přetékání po tektonice 
s největší pravděpodobností nepřichází v úvahu 

- rozsah kolektoru D se omezuje jen na izolované kry nad místními erozními bázemi a průběh 
jeho volné hladiny naznačuje typickou situaci mělkých zvodní - odvodňování tohoto kolektoru 
do místních toků a dotování lokálními srážkami 

Lze odhadnout, že území s potenciální komunikací mezi kolektory D a kolektorem BC má rozlohu cca 
150 km2 (Datel 2008), k tomuto území připadnou denudační zbytky kolektoru D mezi Svitavkou a 
Jablonným, kde lze očekávat podobnou komunikaci. 

 

Další infiltrační zóny 

Z průběhu hydroizopiez vyplývají i další místa, kde dochází k infiltraci vod a přítoku do hodnocené 
struktury: 

- Přítok přes lužickou poruchu do zkoumané struktury (tzn. přítok z prostředí lužického 
krystalinika, případně krystalinika Ještědského hřbetu). V severní části zájmového úseku 
lužické poruchy (Dolní Podluží – Krásná Lípa v HGR 4650) a v jižním úseku (Dolní Sedlo – 
Křižany v HGR 4640) lze jistý (byť malý) přítok. Ve střední – německé – části se však terén 
rychle svažuje na opačnou stranu do žitavské terciérní pánve a i v tomto směru lze očekávat 
hlavní směry odvodnění území za lužickou poruchou;  v tomto úseku proto případný přetok 
bude zanedbatelný. Z celkové délky lužické poruchy v okolí zájmového území – cca 43 km, 
tak za přetokové úseky můžeme označit zhruba polovinu (Datel 2008). 

- Přetok do zájmové oblasti je naznačován průběhem hydroizopiez jak v kolektoru A tak 
v kolektoru BC přes strážský zlom u Křižan v krátkém úseku (cca 3 km) těsně u lužické 
poruchy. Může jít i o vliv lokálně významnějšího přetoku přes lužickou poruchu, nebo o 
přetok ze strážského bloku, případně o infiltraci srážek v tektonicky rozbitém území na úpatí 
Ještědu na styku pásem strážského a lužického zlomu. Kvantifikovat tento přítok je obtížné, 
opět však půjde o malé množství ve srovnání se vsakem v hlavních infiltračních zónách.  

 

PROUDĚNÍ PODZEMNÍ VODY V KOLEKTORU BC 

V hlavním křídovém kolektoru (BC) převládá regionální proudění podzemní vody od lužického zlomu 
k Z a JZ. Odlišnosti oproti bazálnímu kolektoru A spočívají především v rozsahu infiltračních oblastí a 
v rozdělení a významu zón regionální drenáže. K infiltraci do kolektoru dochází na podstatně větších 
plochách, nekrytých nadložním izolátorem, než v případě kolektoru A. V těchto územích má hlavní 
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zvodeň BC volnou hladinu. V části území se na průběhu hydroizohyps projevuje výrazná drenážní 
zóna Panenského potoka na jablonném zlomu u Jablonného v Podještědí.  

Kromě piezometrické elevace v širším okolí Krompachu (HGR 4640) s hlavní infiltrací, vedlejší 
infiltrace u Krásné Lípy (HGR 4650) a převažujícího proudění na Z lze identifikovat i rozdílné aspekty 
proudění podzemní vody v hlavním kolektoru BC oproti kolektoru A (Datel 2008): 

- vymizení toku směrem na Ústecko v souvislosti se zánikem kolektoru BC v této oblasti 

- zvýraznění pasívní úlohy střední části benešovské synklinály pro proudění podzemní vody 
(praktické vymizení proudnic ze zóny velmi plochého povrchu poblíž rozvodnice)  

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

 

 

Obrázek 4-29 Hlavní směry proudění podzemní vody v kolektoru BC_C v širším okolí zájmového území (Datel 
2008) 

 

V severní části zájmového území se tok podzemní vody rozděluje na dva v podstatě rovnocenné 
proudy, z nichž ten severnější směřuje do povodí Kamenice v HGR 4650 (a sem směřuje i jz. proud 
z menší infiltrační oblasti u Krásné Lípy) a odtud před doubické zlomové pole do povodí dolní 
Kamenice. Zhruba stejný proud směřuje na Z do děčínské drenážní oblasti. Původní přírodní drenážní 
efekt této zóny byl v posledních letech významně zintenzívněn odběry podzemních – termálních vod 
na Děčínsku. 

V jižní části širšího okolí zájmového území malé množství vody směřuje do litoměřické drenážní 
oblasti (povodí Lučního a Úštěckého potoka), ale maximum toku směřuje do českolipské drenážní 
oblasti (povodí Ploučnice a Robečského potoka). V tomto smyslu je třeba českolipskou drenážní 
oblast chápat jako hlavní zónu odvodnění značné části studovaného území, a to už ať jako přímou 
drenáž do povrchových vod (Ploučnice v oblasti Brenné, Robečský potok na dolním toku – lokalita 
Peklo), nebo odtok mimo zájmové území a drenáž do povrchových toků až následně mimo zájmovou 
hranici. V převážně vyzdvižených krách tektonicky rozbitého českolipského zlomového pole zde 
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dochází k zeslabení účinku málo mocného nadložního izolátoru a následně k soustředěné drenáži 
podzemní vody. 

 

 
Obrázek 4-30 Schematická mapa hydroizohyps kolektoru BC  

(v m n.m. upraveno podle Eckerta et al. 2013 a Herčíka a kol. 1987) s vyznačením rozdílu hladin ve vrtech ¨ 
 

Spád hladiny podzemní vody má převážně směr od severovýchodu k jihozápadu. U lužické poruchy 
jsou hladiny na úrovních od 350 m n.m. do 450 m n.m. a nejnižší jsou hladiny u Robečského potoka 
s 250 m n.m. Na severu u lužické poruchy klesá hladina ve směru na jih. U České Lípy je průběh 
hladiny ovlivněn drenáži do Ploučnice (viz mapa hydroizohyps obr. 4-30). 

V rajonu se nachází i část ještědského krystalinika severovýchodně od lužické poruchy. Potoky, které 
přitékají z krystalinika, se bezprostředně po přechodu na níže položené území křídových 
sedimentárních hornin začínají vsakovat. Povrchový odtok krystalinika je proto potřeba započítat do 
bilance křídových kolektorů, jako dodatečné napájení kolektorů A v rajonu 4720 a C v rajonu 4640. 
Podle měření průtoků potoků na jihozápadním úpatí ještědského krystalinika lze intenzitu celkového 
napájení odhadnout na asi 65 l/s. Boční dotace podzemní vody na kontaktu  krystalinika s křídovými 
kolektory není významná.  

Hydraulickou metodou byly spočítané hodnoty horizontální komunikace podzemní vody se 
sousedními rajony. Na západní hranici odtéká do kolektoru BC sousedního rajonu 4650 asi 127 l/s a 
na jihozápadě do rajonu 4620 asi 25 l/s. Kromě toho je na západní hranici také přítok z kolektoru D a 
to ve výši asi 36 l/s. Jihozápadní hranice je hydrogeologickou rozvodnici. 
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Hlavní část podzemních vod se odvodňuje do Ploučnice a jejích přítoků. Základní odtok se pohybuje 
mezi 4,32 l/s/km2 a 6,25 l/s/km2 (Jetelová. 1970 Nakládal 1990, Herzog 1970). Těmto hodnotám 
základního odtoku odpovídají přírodní zdroje turonského kolektoru ve výší 4088 l/s vztažené na 
období středního průtoku doložené z let 1930 až 1960. 

Stav hladiny ve strážském bloku je ovlivněn sanačními činnostmi podniku DIAMO v oblasti bývalé 
těžby uranových surovin. 

  
PROUDĚNÍ PODZEMNÍ VODY V KOLEKTORU (KOLEKTORECH) D 

Erozními údolími jsou výskyty kolektoru D rozčleněny na více zvodněných subsystémů bilančně 
samostatných s infiltrací v plochách jejich výskytů a s drenáží podzemní vody do okolních vodních 
toků – zejména Ploučnice s jejími přítoky. Střídání kolektorů a izolátorů (především ve flyšoidním 
vývoji) umožňuje vznik zavěšených zvodní. Právě kvůli nim může úroveň hladiny svrchní zvodně 
výrazně kolísat v čase i prostoru a její vyjádření ve formě hydroizohyps není jednoznačné a často 
dobře nepostihuje skutečnost.  

Hladina je většinou volná a v centrální části zkoumané struktury má úroveň výrazně výše než 
piezometrická úroveň kolektoru A a BC. Proto v případech příznivé litofaciální nebo strukturní situace 
nelze vyloučit možnost vertikálního přetoku ze svrchního kolektoru.  

 

 
Obrázek 4-31 Schematická mapa hydroizohyps kolektoru D 

(v m n. m.upraveno podle Herčíka a kol. 1987) s vyznačením rozdílu hladin ve vrtech  
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Kolektor D je napájen srážkovou infiltrací v celé ploše výskytu kromě oblasti pokrytých sprašemi, kde 
je infiltrace značně omezená. Hlavní část podzemních vod se odvodňuje do Ploučnice a jejích 
pravobřežních přítoků. Směr proudění podzemní vody v kolektoru nelze jednoznačně charakterizovat, 
protože k odvodnění dochází do lokálních vodotečí. 

Hladina podzemní vody dosahuje na severu kolektoru až 450 m n.m. a na jihu 280 m n.m. Nejnižší 
hladinu zaznamenáváme u drenáže do Ploučnice. Věrohodnost map hydroizohyps kolektoru D snižuje 
existence několika dílčích kolektorů nad sebou, které nelze vždy plošně korelovat.  

 

Schématické hydrogeologické řezy jsou uvedeny v kapitole 5 (kap. 5.2 systémová analýza oběhu 
podzemní vody), podobně časové řady kolísání hladin podzemních vod. 

 

NADLOŽNÍ JEDNOTKY 

TERCIERNÍ VULKANITY 

V zájmovém území se vyskytuje řada tercierních vyvřelin. Tvoří puklinové kolektory, jež jsou 
vodohospodářsky bezvýznamné. Významějším neovulkanickým prvkem oblasti jsou žíly melilititů, 
melilitolitů, polzenitů a sodalilitů často doprovázené zónami limonitické a hematitické impregnace 
okolních pískovců. Žíly neovulkanitů vznikly na puklinových zónách a zlomech, což způsobilo jejich 
usměrnění ve směru SV-JZ a podřadněji i SZ-JV. Tyto žíly mohou mít v příčném směru funkci 
hydraulické bariéry. Ve směru podélném po zónách rozpukání mohou naopak urychlit proudění 
podzemních vod. Nejznámějším příkladem takové bariéry je Čertova zeď, která způsobuje vzdutí 
hladiny podzemní vody v pískovcích kolektoru C jizerského souvrství ležících na její z. straně.  

Vliv těles neovulkanitů na proudění podzemní vody 

V centrální části Českého středohoří, zvláště mezi toky Ploučnice a Labe, ale i východně od Děčína, 
západně od Nového Boru aj.) jsou významné výskyty neovulkanických těles, ať už povrchových 
vulkanitů s pyroklastiky nebo subvulkanických těles různých tvarů a délkové průběžnosti 
vulkanických žil.  

Vlivem neovulkanitů na hydrogeologické poměry křídových sedimentů se podrobně zabýval v rámci 
výzkumu strážského bloku Pazdírek (1991), případně spolu s Kleinem (1995). Z jeho hlavních závěrů 
je užitečné uvést následující: 

- Žíly neovulkanitů jsou příčně nepropustné, v případě, že jde o žíly málo mocné (v desítkách 
cm, max. do 1-2 m), mohou díky občasnému rozpukání působit jen jako polonepropustné 
polohy. V případě jejich umístění napříč proudění podzemní vody mají bariérový a vzdouvací 
efekt. 

- Z hornických prací v oblasti Hamru a Křižan (HGR 4640 resp. 4720) vyplynul poznatek, že 
exokontakt žil v pískovcovém prostředí je porušen do vzdálenosti 2-3 m doprovodnými 
paralelními puklinami. Tyto pukliny lokálně zvyšují propustnost horninového prostředí 
v bezprostředním okolí vulkanitu a usměrňují proudění podzemní vody podél kontaktu 
s neovulkanitem. 

- Ojediněle byly zaznamenány v dolech i jevy „kanálových propustností“, kdy podél kontaktů 
významnějších žil vznikly až kavernózní zející pukliny s extrémními hodnotami průtočnosti 
ve směru podél těchto vulkanických žil. 
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- Pokud tyto poznatky aplikujeme na exo- a endo-kontakty komínových brekcií (diatrém), 
mohou se tyto stát možnými místy vertikální komunikace mezi různými kolektory 

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

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

- Žíly příčně polopropustné – za ně jsou obvykle považovány žíly s mocností menší než 2 m, 
případně žíly s malou a nejistou délkovou průběžností a velkým kolísáním mocnosti na krátké 
vzdálenosti 

- Žíly s „kanálovou“ propustností – Klein, Pazdírek (1995) zdůrazňují, že všechny příčně 
nepropustné žíly, které byly fyzicky vizuálně zkoumány v prostoru důlních děl, měla ve svém 
těsném sousedství preferenční cesty proudění podzemní vody s extrémními hodnotami 
průtočnosti. Tento fakt navozuje otázku, do jaké míry jde o vlastnost obecnou a 
charakteristickou pro nepropustné žíly jako takové. 

- Žíly se zvýšenou propustností podél kontaktu – do této skupiny jsou řazeny všechny žíly bez 
zjištěných informací o „kanálové“ propustnosti. 

Závěrem je třeba říci, že jde důležité závěry pro lokální studium proudění podzemní vody. Z nich 
vyplývají dvě zásadní doporučení: 

- Větší vulkanická tělesa s mocností přes 2 m lze s vysokou míry jistoty brát jako příčně 
nepropustná, tělesa o menších mocnostech jako polopropustná. 

- Podél vulkanických těles lze prakticky vždy očekávat zónu zvýšených propustností ve směru 
podélném s těmito tělesy, a velmi často dokonce existencí extrémně propustných 
preferenčních cest;  z regionálně hydrogeologického hlediska se pak vulkanická tělesa mohou 
jevit jako struktury významně usměrňující tok podzemní vody ve směru svého protažení 
(Datel 2008). 

 

KVARTÉR 

Na území rajonu 4640 se nachází celé pestré spektrum kvarterních sedimentů.  

Kvartérní fluviální sedimenty Holocenní fluviální písčité štěrky až hlinité písky tvoří průlinový 
kolektor často přímo komunikující s kolektorem BC jizerského souvrství. Mají převážně střední až 
vysokou transmisivitu. 

Pleistocenní fluviální písčité štěrky až písky mají omezený význam. Jedná se o převážně o nezvodněné 
či při bázi lokálně zvodněné relikty teras. 

Glacifluviální sedimenty u Jablonného mají daleko menší hydrogeologický význam, než by 
vyplývalo z jejich rozlohy a mocnosti. V nadloží  Kj leží plošně velmi rozsáhlé a mocné akumulace 
glacifluviálních uloženin, z části překryté vátými sedimenty.  

Váté sedimenty (spraše, sprašové hlíny, váté písky, prachovice s mocností od desetim m do 12 m) jsou 
charakterizovány silně sníženou průlinovou propustností. Jejich zvodnění je pouze lokální, vázané na 
dílčí omezené, propustnější polohy. Tvoří nesouvislý přirozený ochranný pokryv zvodnělých souvrství 
(Kj, Kbz).  

Mocné akumulace glacifluviálních  sedimentů jsou litologicky i geneticky velmi pestré ve vertikálním 
i horizontálním směru. Jedná se převážně o štěrkopísky s převahou hrubých písků. Mocnost od 
několika m do 25 m. Jsou charakterizovány velkou průlinovou propustností. Vzhledem k dobře 
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průlinově a puklinově propustným podložním křídovým pískovcům nedochází však k vytvoření 
zvodnělého obzoru. V závislosti na litologickém vývoji dochází pouze k lokálnímu zvodnění. Ve 
většině vrtů (hydrogeologických a ložiskových) nebyla v glacifluviálních sedimentech hladina 
podzemní vody ani naražena. (Jablonský, Glöckner 1987). 

V zájmovém území jsou zastoupené statiny. Vyskytují se např. u Břehyně, Hradčan a Hamru.  Žíla 
sodalitického trachytu procházející Mlýnským vrchem vytvořila přirozenou hráz Břehyňského rybníku 
a tím podmínila i vznik okolních statin u Břehyně. 

 

TERMOMINERÁLNÍ VODY 

Vzhledem k hloubce uložení jednotlivých kolektorů, se ve všech bilancovaných kolektorech 
v zájmovém území vyskytují teplejší až termální vody – viz tab. 4-15. 

 

Tabulka 4-15 Přehled vrtů se zastiženou teplou vodou v HGR 4640 

Klíč_GDO X Y Z 
m n.m. 

rozsah od – do  
m 

označení  
vrtu kolektor datum teplota vody 

oC 
77394 -713001 -980560 284,74 671,5 705 HP-1C  A 6.9.1972 28 

692463 -712907 -980588 281,06 615,7 719,4 2H-247  A 11.12.2007 27,2 
77396 -706412 -977582 314,21 609,2 672,5 HP-2C  A 30.8.1972 22 
78853 -712895 -975991 287,53 556,8 637 LO-8J  A 28.5.1968 20 

692464 -712906 -980580 280,98 232,5 556 2H-248  A 9.12.2007 19,5 
14981 -718720 -978700 274,14 95,3 180,8 Za-1   C 21.12.1966 19 
77335 -715040 -981580 320,9 156,5 184,5 VS-1   D 24.4.1963 18 
77395 -713017 -980563 284,57 274 590 HP-1T  C 25.9.1972 17,7 
15506 -731935 -981490 296,8 178,5 220 KR-1  C 26.10.1964 17,5 
59624 -719171 -966161 420,91 539 613 SK-9C  A 5.4.1983 17 
77395 -713017 -980563 284,57 274 590 HP-1T  C 9.10.1988 17 

630044 -725956 -981969 267,45 65 95 Lo-6JT  C 24.2.1969 16,6 
78901 -699923 -980969 357,94 161,2 182,3 BV-2  A 11.4.1975 16,2 
12000 -725960 -981986 267,38 270,5 295,5 LO-6/JC  A 22.1.1969 16 
59624 -719171 -966161 420,91 539 613 SK-9C  A 7.4.1983 16 
78853 -712895 -975991 287,53 445 489 LO-8J  C 7.10.1967 16 

692457 -724115 -977767 299,38 544,5 598,5 VP-8450N    A 26.5.2007 16 
15508 -731920 -981400 360 119,5 157 K-1  D 10.3.1965 15,7 

630044 -725956 -981969 267,45 65 95 Lo-6JT  C 9.7.1970 15,6 
14972 -723769 -981719 263,12 120 235 ZP8  C 11.8.1976 15 
79367 -699788 -981054 366,38 148 196 BJ-4  A 28.1.1992 15 

 

 

 

4.4. HYDROCHEMIE 

Chemismus podzemních vod a zvláště jeho prostorový vývoj a případné změny jsou důležité pro 
systémovou analýzu oběhu podzemních vod. Primárně byly využity především analýzy z archívu ČGS 
Geofond, přiřazené v archívu ČGS jednotlivým kolektorům a hydrogeologickým rajonům. 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. 
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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. 

Celkový počet hodnocených vzorků v rajonu je poměrně velký (celkem 98). Většina (celkem 68) je 
řazena k hlavnímu střednoturonskému kolektoru C.  

Hodnoty minima, maxima, prvního kvartilu, mediánu, aritmetického průměru a třetího kvartilu pro 
jednotlivé hodnocené kolektory (s počtem vzorků > 3) shrnují následující tabulky (koncentrace v 
meq.l-1). 

Koncentrace celkových rozpuštěných láte v kolektoru C se pohybují od 0,06 g/l, přes 0,236 g/l, 
(medián) po 2,1 g/l.  

V kolektoru D dosahují celkové rozpuštěné látky minima 0,097 g/l, medián je 0,224 g/l a maximální 
koncentrace 0,28 g/l. 

Kvartérní kolektor vykazuje minimální mineralizaci 0,20 g/l, medián 0,41 g/l a maximální 
mineralizaci 0,82 g/l.  
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Obrázek 4-32 Souhrnný krabicový graf základních hydrochemických složek  
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Obrázek 4-33 Krabicové grafy pro jednotlivé kolektory rajonu 4640 
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Z Piperova grafu i z krabicových grafů pro jednotlivé významné kolektory je patrné, že nelze jasně 
rozlišit výrazně rozdílné hydrochemické typy v různých kolektorech. Převažujícím hydrochemickým 
typem je Ca–HCO3 s přechodem přes Ca-Mg–HCO3–SO4 až k minoritnímu typu Mg–SO4. Ojediněle 
se objevuje typ Ca–Na–Cl–HCO3 a typ Ca–Na–Cl–SO4. (dle 20 mval%). 

Relativně vyšší podíl síranů se objevuje v kolektorech C a Q (v porovnání s kolektorem D).  
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Obrázek 4-34  Piperův graf  

 

Celkový obsah rozpuštěných látek v hlavním křídovém kolektoru BC v ploše výrazně kolísá. 
Z poskytnutého datového souboru není možné spolehlivě rozlišit artefakty (antrogenní ovlivnění 
kvality podzemní vody, například v okolí bodových zdrojů znečištění) od přirozených generálních 
trendů. Obecně však lze konstatovat, že oblasti zvýšených koncentrací celkových rozpuštěných látek 
lze vysledovat v oblasti východně až severovýchodně od České Lípy, v prostoru tzv. lasvické kry, dále 
při jihozápadní hranici rajonu, jižně od Zahrádek směrem na Dubou.  

Další zóna zvýšené mineralizace se nachází podél okřešického zlomu. Zde by hodnoty zvýšené 
mineralizace mohly indikovat mezikolektorové přetékání. Poslední zóna zvýšené mineralizace se 
nachází v pásu, lemujícím lužickou poruchu, přibližně mezi Juliovkou, Kněžicemi, Janovicemi 
v Podještědí, Křížany a Osečnou. 

Chemismus podzemních vod je ve všech kolektorech a strukturních jednotkách blízký. Podél 
Lužického zlomu infiltrují srážkové vody s velmi nízkou mineralizací do 0,1 g/l chemického typu Ca-
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HCO3SO4. Chemický typ podzemní vody v krystaliniku je většinou CaMg-HCO3(SO4) (dle 20 
mval%), celková mineralizace 0,1-0,25 g/l. Z krystalických vápenců existuje jediný údaj (pramen u 
Vápenného vrchu) s mineralizací 0,27 g/l, chemický typ Ca-HCO3SO4.  

 

 
Obrázek 4-35 Plošné rozdělení obsahu celkových rozpuštěných látek (TDS)  

 

Tabulka 4-16 Statistický přehled výsledků vybraných hydrochemických složek kolektoru C 

Koncentrace (mg/l) Počet analýz Průměr Median Modus Smodch Minimum  Maximum 
Na 197 8,112 4,42  21,828 1 260 
K 197 3,214 1,6 1 5,98 0,41 53 
Ca 197 42,18 37,1 24 31,62 6,012 350 
Mg 197 5,599 3,65 3,65 7,399 0 62 
Fe 197 1,31 0,13  4,2 0 40,6 
Mn 190 0,0773 0,01 0 0,248 0 2,4 
Li 82 0,0149 0 0 0,0336 0 0,23 
Sr 15 0,13 0,07  0,132 0,015 0,54 
Ba 23 0,0544 0,025 0,015 0,0705 0,01 0,25 
NH4 196 0,434 0,0075 0 4,53 0 63,2 
Cl 197 12,27 7,8 5,3 32,18 0,5 435 
HCO3 197 117,87 95,2 6,1 126,92 3,66 1494,5 
SO4 197 27,7595 19,21 7,2 30,02 2,9 291,92 
NO3 197 11,97 7,9 0 14,72 0 123,2 
Si 113 4,218 4,07  1,699 0 11,69 
pH 196 6,72 6,7 7,2 0,628 4,8 8,4 
TDS 195 223,7 191,33  181,49 50,48 2100 
TEMP 145 9,9 9,5 9 2,13 7 19 
VODIV 9 35,19 29,9  16,71 22 76,2 
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Tabulka 4-17 Statistický přehled výsledků vybraných hydrochemických složek kolektoru D 

Koncentrace (mg/l) Počet analýz Průměr Median Modus Smodch Minimum  Maximum 
Na 34 9,42 6  9,71 1,05 47,4 
K 34 3,39 2,48 2,4 2,46 1,09 11,5 
Ca 34 50,92 45,895  45,31 12,02 281,9 
Mg 34 8,44 5,84 3,65 8,58 0,486 49,1 
Fe 33 7,688 3,1 0,08 17,008 0,05 94,2 
Mn 33 0,317 0,13 0 0,611 0 3,23 
Li 16 0,0125 0 0 0,024 0 0,08 
Sr 3 0,173 0,21  0,081 0,08 0,23 
Ba 3 0,087 0,05 0,05 0,063 0,05 0,16 
NH4 34 0,84 0,04 0 0,494 0 2,1 
Cl 34 16,57 12,3  19,82 1,418 117,4 
HCO3 34 131,24 106,852 48,82 99,93 7,9 414,9 
SO4 34 55,33 30,76  96,69 5 568,8 
NO3 34 12,65 2,87 0 25,59 0 121 
Si 18 2,45 2,29 2,34 1,76 0 6,54 
pH 34 6,77 6,64 6,5 0,68 5,44 8 
TDS 33 299,395 244  225,67 96,564 1358,6 
TEMP 20 10,225 10,2  2,559 3,5 15,7 
VODIV 1 32,5      

 

 

MAPY HYDROCHEMICKÝCH TYPŮ 

 

Pro potřeby regionálního hodnocení bilancovaných hydrogeologických rajonů, případně oblastí byly 
jako vstupní informace využity existující výsledky chemických analýz převážně z jednorázových 
odběrů podzemní vody z archivu ČGS do roku 2013, dále analýzy z pramenů ČHMÚ, výsledky analýz 
z pramenů a  nových vrtů provedených v rámci projektu Rebilance zásob podzemních vod za období 
2013 a 2015. Mapy byly konstruovány na základě hydrochemického typu, který vyjadřuje kationty a 
anionty přesahující 35 mval%. Hranice 35 mval% byla zvolena pro jednoduchost chemického typu, 
který obsahuje jeden, nanejvýš pak dva kationty a anionty. Nižší hranice (např. 20 mval%) by pro 
zobrazení na mapě byla složitá a nepřehledná. Navíc hranice 35 mval% nejlépe odpovídá Alekinovu 
typu, který byl použit k hodnocení chemismu na starších mapách 1:200 000 vydávaných Ústředním 
ústavem geologickým v 80. letech 20. století. 

V rámci projektu byl ke všem vrtům dostupným z databáze projektu a obsahujícím chemickou analýzu 
podzemní vody, byl přiřazen reprezentující hydrogeologický kolektor (či izolátor) V rajonech základní 
vrstvy došlo k vyřazení vrtů s hloubkou menší než 10 m, analýz s analytickou chybou větší než 10 % a 
analýz s chybějící analýzou některé z makrosložek (mimo K a NO3). Z hodnocení chemismu 
podzemních vod v bilancovaných rajonech byly vyřazeny všechny analýzy starší roku 1960. 

 
Tabulka 4-18 Počet relevantních analýz podzemní vody v HGR 4650 

Kolektor celkový počet analýz v databázi použité analýzy 
upravitelnost chemický typ 

C 335 322 234 
D 81 61 45 
Připovrchová zóna 169 169  
Indikace znečištění 126 126  
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Kolektor BC, resp. C  

Na většině území HGR 4640 mírně převažuje hydrochemický typ Ca-HCO3. Smíšené síranové typy  
Ca-HCO3SO4 až Ca-SO4 dominují v prostoru Česká Lípa – Doksy – Mimoň Stráž pod Ralskem a též 
na S (Zdislava – Rynoltice – Petrovice), menší rozsak mají síranové typy kolem Stvolínek a Mařenic. 
Ojediněle se vyskytuje podíl Mg (Kozly aj.) a Na (Na-HCO3 Velenice). Celková mineralizace je na S - 
SV nízká kolem 0,05-0,2 g/l, roste směrem k JZ na hodnoty převážně kolem 0,3-0,4 g/l. Nízká 
mineralizace mezi Doksy a Mimoní, kolem Stvolínek i na V od České Lípy sovisí se síranovými typy. 
Nejvyšší mineralizaci (0,9 g/l) má Na-HCO3 typ.  

 

Kolektor D 

V HGR 4640 se střídají rozmanité hydrochemické typy. Převažují typy hydrogenuhličitanové; na 
druhém místě síranové typy, na 3 místech se vyskytuje podí Mg (Cvikov, Česká Lípa, Zákupy), ve 
Velenicích i NaCa-HCO3. typ.  Celková mineralizace na S převažuje velmi nízká pod 0,1 g/l na 
S rajonu, va většině úzení střední nepravidelně se měnící v širokém rozmezí 0,1-0,9 g/l. Na mapě není 
patrna žádná souvislost mezi hydrocemickým typem a výší celkové mineralizace.  
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Obrázek 4-36 Chemický typ podzemní vody v kolektoru C_BC 
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Obrázek 4-37 Celková mineralizace (TDS) s chemickým typem podzemní vody v kolektoru C_BC 
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Obrázek 4-38 Chemický typ podzemní vody v kolektoru D 
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 Obrázek 4-39 Celková mineralizace (TDS) s chemickým typem podzemní vody v kolektoru D 
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4.5. GEOCHEMICKÝ MODEL 

 

PRŮMĚRNÁ DOBA ZDRŽENÍ PODZEMNÍ VODY V HORNINOVÉM PROSTŘEDÍ 
V RAJONU 4640 

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 (3H) a 18O 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. 3H, 18O, CFC, SF6, 14C, 
atd.). V projektu byly tyto stopovače použity pro určení střední doby zdržení a výsledky byly srovnány 
se staršími údaji. 

V rozsáhlém rajonu 4640 byly k dispozici údaje o aktivitě tritia ze 39 objektů (12 vrtů, 15 pramenů a 
12 povrchových toků). Většina vrtů má aktivity tritia <4 TU, vrty s vyšší aktivitou tritia jsou 
nepravidelně rozptýleny po území rajonu (obr. 4-39). Prameny mají velmi různé aktivity tritia od 0 po 
8 TU. Nejnižší aktivitu má nesoustředěný vývěr do toku Ploužnice (<0,4 TU) a dále prameny PP0530 
(0,9 TU), PP0532 (2,5), PP0534 (2,8 TU), které se nachází v severozápadní části rajonu. 
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Obrázek 4-40 Aktivita tritia v pramenech a vrtech v rajonu  

 

V oblasti rajonů 4630, 4640, 4650 a 4660 byl zjištěn významný rozdíl mezi aktivitami tritia 
v monitorovacích vrtech ČHMU a pramenů (obr. 4-41). 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.  
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Obrázek 4-41 Histogram aktivity tritia pro rajony 4630, 4640, 4650, 4660  
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V oblasti byla koncentrace freonů 11, 12, 113 a SF6 stanovena na objektech R28 (pramen Ploučnice 
v obci Janův Důl u Osečné), R29 (Svitavský pramen na Svitavce u Cvikova), R31 (vrt Jordán 2 u 
Doks) a R32 (pramen Loubí u Holan; tab. 4-19). Ve všech případech se jedná o podzemní vody z 
kolektoru kvádrových pískovců. Ve zvodních kvádrových pískovců se střední doba zdržení v rajonu 
4640 i dalších rajonech pohybuje obvykle v řádu vyšších desítek až přes 100 let (objekty R04, R05, 
R06, R14, R15, R28, R31, R32; tab. 4-20; Bruthans a kol. 2015). Výjimkou jsou málo mocné zvodně, 
zejména pokud jsou situovány v oblastech s vyšším úhrnem srážek (objekty R23, R29; Bruthans a kol 
2015).  

  

Tabulka 4-19 Koncentrace freonů a SF6  
změřené v Spurenstofflabor ± směrodatná odchylka 

vzorek CFC 12 (pmol/l) CFC 11 (pmol/l) CFC 113 (pmol/l) SF6 (fmol/l) 

R28 1,8 ± 0,1 3,8 ± 0,4 0,26 ± 0,05 0,9 ± 0,1 

R29 2,8 ± 0,2 4,8 ± 0,5 0,47 ± 0,05 2,9 ± 0,3 

R31 1,1 ± 0,1 0,8 ± 0,1 0,08 ± 0,05 1 ± 0,1 

R32 1,2 ± 0,1 2,2 ± 0,3 0,17 ± 0,05 0,6 ± 0,1 

 

Tabulka 4-20 Rozsah středních dob zdržení  
(roky) za předpokladu exponenciálního modelu podle 4 různých stopovačů 

vzorek Freon 11 Freon 12 Freon 113 SF6 

R28 33-47 42-50 45-80 55-70 

R29 17-28 13-23 19-25 5-11 

R31 200-200 80-100 185-200 48-63 

R32 74-95 70-90 95-140 80-120 

 

V oblasti byly odebrány tři vzorky na radiouhlíkovou aktivitu. Cílem bylo určit počáteční aktivitu ve 
zvodních kvádrových pískovců pro kritické přehodnocení starších radiouhlíkových datování. Prameny 
v kvádrových pískovcích C15 a C16 měly aktivitu 79 a 87 PMC (% moderního uhlíku), což je 
podobné pramenům z jiných oblastí kvádrových pískovců s počáteční aktivitou 79-88 PMC (C20, 
C22, tab. 4-21; Bruthans a kol. 2015). Tyto prameny zároveň vykazují nejvýraznější ochuzení 
izotopem 13C (-15 až -19 ‰ PDB δ13C). Výjimkou je pramen C18, který ač z kvádrových pískovců a 
s moderní vodou, vykazuje výrazně nižší aktivitu (67 PMC). 

 

Tabulka 4-21 Výsledky stanovení aktivity 14C v podzemních vodách  

vzorek označení Laboratorní 
 C.U. 

13C (‰) 14C aktivita 
(PMC) 

SD 
(PMC) 

Pearson PA další 
stopovače 

stáří vody 
(roky) 

C15 Jablonné v Podještědí 1717 -19,2 87% 1,8% 77% T moderní 

C16 Velenice 1718 -16,0 79% 1,4% 64% T moderní 

C18 Břehyně 1722 -13,2 67% 1,3% 53% T moderní 
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Ve zvodních kvádrových pískovců se střední doba zdržení v rajonu 4640 i dalších rajonech pohybuje 
obvykle v řádu vyšších desítek až přes 100 let. Výjimkou jsou málo mocné zvodně, zejména pokud 
jsou situovány v oblastech s vyšším úhrnem srážek. Vyhlazený průběh hodnot δ18O a δ2H 
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 δ18O a δ2H v čase a zastoupení vody 
z přímých srážek nepřesahuje v tocích 10% (Buzek et al. 2015).  

 

 

4.6. ODBĚRY PODZEMNÍCH VOD A VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD 

Hodnoty čerpání a vypouštění odpadních vod mají zásadní význam pro hodnocení využitelných zásob, 
ale také pro hodnocení jejich prostorového vývoje a hodnocení výsledků PPP. 

V hodnoceném rajonu byla provedena revize všech jímacích objektů zdrojů podzemních vod s 
odběrem vyšším než 6 000 m3/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 m3 v kalendářním roce nebo 500 
m3 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 4-22 a jejich přehledná lokalizace je 
zobrazena na obr. 4-42. 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 v obrázku 4-43. 

 

Tabulka 4-22 Přehled lokalizovaných odběrných objektů  

Název jímacího území Původ  2008 2009 2010 2011 2012 
průměr  
za 33 let 

l/s 
SčVK Jestřebí - ZP1 hlubinná 23,73 24,93 11,87 17,80 102,54 36,03 
SčVK Dubnice pod Ralskem-ČS hlubinná 18,00 17,28 17,83 15,77 15,07 12,78 
Sap Boreček sanační čerpání   0,00 0,00 15,85 11,28 11,25 1,14 
Písky Provodínské hlubinná 7,56 4,87 11,60 14,20 9,18 1,79 
SčVK Mimoň - Mi6 neurčeno 11,84 12,28 1,41 7,91 8,35 8,79 
SčVK Kněžice-RH4 neurčeno 7,49 7,16 6,58 5,93 6,23 10,83 
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Název jímacího území Původ  2008 2009 2010 2011 2012 
průměr  
za 33 let 

l/s 
SčVK Cvikov neurčeno 3,88 5,10 6,30 6,54 6,21 4,78 
SčVK Skalka u Doks-SZ2 hlubinná 7,72 7,30 6,14 6,43 5,66 4,82 
Diamo  Stráž pod Ralskem - VS-2T hlubinná 0,77 2,46 4,73 4,19 3,65 3,05 
SčVK Starý Šidlov DP-1 neurčeno 3,76 4,35 3,60 3,32 3,47 4,27 
Diamo Stráž pod Ralskem - TBCT-3 hlubinná 0,00 0,00 2,60 2,34 2,33 0,21 
Diamo Stráž pod Ralskem-VPCT 905 hlubinná 3,82 3,61 3,89 2,44 2,31 1,18 
Farma Solany Mimoň hlubinná 0,86 0,30 0,69 1,88 1,84 0,86 
SčVK Hradčany-HR1 neurčeno 1,50 1,57 1,83 1,79 1,81 0,94 
SčVK Osečná mělká 0,00 2,44 1,91 1,68 1,74 0,61 
SčVK Lasvice hlubinná 2,23 2,92 2,52 1,98 1,73 2,02 
SčVK Velký Grunov studny neurčeno 1,74 1,68 1,64 1,82 1,21 1,88 
SčVK Břehyně neurčeno 3,67 3,49 2,61 1,66 1,20 4,02 
Preciosa  Jablonné v Podještědí neurčeno 1,19 1,60 1,80 0,92 1,04 0,89 
SčVK Velký Valtinov-RH6 zámecká neurčeno 1,29 1,38 1,14 0,97 1,03 0,63 
Družstvo Brniště - studna HV 1A hlubinná 0,57 1,30 1,13 1,10 0,96 0,37 
SčVK  Žďár-Luka-ZL1 hlubinná 0,90 1,29 0,99 0,94 0,96 1,98 
Družstvo Brniště - jímka s pěti větvemi mělká 0,92 0,88 0,88 0,91 0,94 0,29 
SčVK Stranné u Blíževedel neurčeno 1,12 1,31 1,19 0,90 0,84 5,03 
SčVK Přední Lhota - vrt PL8 hlubinná 0,57 0,71 1,16 0,94 0,74 0,25 
Autobaterie           0,74 0,74 
SčVK Rynoltice-Polesí mělká 1,10 1,60 1,80 0,92 0,69 0,38 
SčVK Kvítkov - Kv1 neurčeno 0,65 0,76 0,65 0,57 0,69 0,45 
Léčebna  Cvikov-CV2 neurčeno 0,44 0,48 0,47 0,59 0,62 0,38 
Provimi Brniště - Velký Valtinov - HV1 hlubinná 1,10 1,10 0,86 0,45 0,62 0,18 
Provimi Brniště - Velký Valtinov - HV2 hlubinná 0,00 0,00 0,00 0,45 0,62 0,11 
SčVK Mařenice-Ma1 neurčeno 0,73 0,66 0,81 0,57 0,60 0,69 
SAP Mimoň hlubinná 1,78 15,91 1,20 0,00 0,57 1,57 
SčVK Holany  vrt H-1 neurčeno 7,64 0,74 0,81 0,49 0,53 1,55 
Lázně  Kundratice neurčeno 0,50 0,57 0,62 0,63 0,53 0,69 
SčVK Křižany hlubinná 0,00 0,77 0,67 0,59 0,52 0,15 
Obec Janův Důl hlubinná 0,52 0,48 0,53 0,48 0,52 0,13 
SčVK Bezděz-S1 neurčeno 0,61 0,50 0,54 0,54 0,49 1,04 
Obec  Krompach mělká 0,21 0,41 0,56 0,35 0,48 0,23 
SčVK Kunratice u Cvikova-gravitace mělká 1,11 1,14 0,88 0,53 0,40 1,26 
SčVk Žibřidice-vrt BR-2T hlubinná 0,00 0,00 0,00 0,27 0,31 0,02 
SčVK Stvolínky-gravitace neurčeno 0,28 0,32 0,26 0,33 0,31 0,25 
SčVK Dřevčice-HV1 neurčeno 0,33 0,32 0,33 0,27 0,31 0,79 
SčVK Kravaře-jímky hlubinná 0,80 0,82 0,60 0,52 0,27 0,75 
SčVK Luhov-STL1 hlubinná 0,21 0,23 0,23 0,22 0,25 0,37 
SčVK Janovice v Podještědí-TBJ 2 hlubinná 0,18 0,21 0,31 0,21 0,22 2,41 
SčVK Zdislava-prameniště mělká 0,00 0,16 0,37 0,37 0,21 0,08 
Diamo  vrt TBCT-4           0,19 0,19 
PSS Druzcov hlubinná 0,26 0,23 0,24 0,22 0,19 0,29 
SčVK Druzcov mělká 0,25 0,23 0,18 0,25 0,19 0,04 
SčVK Jitrava-gravitace mělká 0,15 0,19 0,24 0,18 0,18 0,08 
SčVK Trávník-TR1   0,13 0,15 0,40 0,15 0,18 0,06 
United  Hradčany hlubinná 0,18 0,16 0,16 0,00 0,15 0,28 
SčVK Trávník-prameniště   0,00 0,13 0,15 0,00 0,06 8,13 
SčVK Zdislava-vrt hlubinná 0,23 0,25 0,90 0,30 0,05 0,14 
VETER.ASAN.USTAV MIMON 2   0,00 0,18 0,00 0,00 0,00 0,23 
URAN.DOLY HAMR BR 2 T   0,00 0,11 0,11 0,00 0,00 1,20 
SčVK Žalany   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,52 
SčVK Skalka u Blíževedel hlubinná 0,14 0,14 0,00 0,00 0,00 0,12 
SCVAK ČESKÁ LÍPA DRNOVEC VRT   1,80 0,00 0,00 0,00 0,00 2,12 
SCVK 01 C.LÍPA - JIH ZP-9   1,10 0,00 0,00 0,00 0,00 2,37 
SCVK 01 C.LÍPA-JIH ZP 5   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,06 
SčVK Janovice u Kravař   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,90 
SčVK Pavlovice-gravitace   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,21 
SčVK Drchlava   0,00 0,00 0,11 0,00 0,00 0,01 
SCVK.01.PEKLO.C.LÍPA   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,10 
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Název jímacího území Původ  2008 2009 2010 2011 2012 
průměr  
za 33 let 

l/s 
SčVK Sosnová-S2   0,00 0,00 0,71 0,00 0,00 5,63 
SCVK 01 C.LÍPA - JIH ZP 4   0,00 4,61 0,00 0,00 0,00 5,76 
SCVAK C.LÍPA - JIH ZP-3   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,47 
SCVK 01 C.LÍPA - JIH ZP - 10A   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,43 
Vak  Chlum   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,21 
SCVK 01 C.LÍPA - JIH ZP 2   0,00 14,99 0,00 0,00 0,00 10,00 
SCVK 01 C.LÍPA - VRT NEALKO hlubinná 0,80 0,00 0,00 0,00 0,00 4,10 
SCVK 01 C.LÍPA-JIH ZP-7 hlubinná 15,29 11,60 0,00 0,00 0,00 10,67 
SčVK  Provodín hlubinná 3,24 3,61 0,00 0,00 0,00 9,12 
SCVK 01 C.LÍPA - JIH ZP-8 hlubinná 28,29 26,49 0,00 0,00 0,00 13,02 
ÚSP Jestřebí   0,00 0,00 0,24 0,00 0,00 0,05 
SCVAK ČESKÁ LÍPA   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,94 
Velkovýkrmny  Dobranov hlubinná 0,26 0,00 0,00 0,00 0,00 1,13 
STATEK ZAKUPY VLCI DUL   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,05 
Greha Doksy hlubinná 0,50 0,49 0,49 0,00 0,00 0,27 
SčVK Loubí   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,84 
SEVEROCESKE.PIVOV.SODOV.DOKSY   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,80 
VaK Č.Lípa - Lasvice DP-1   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,15 
SEV.MLEKARNY.DOKSY   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,18 
SEVEROCESKE.MLEKARNY.ZAKUPY   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,53 
VSB 0406 S ZAKUPY   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,24 
SCVK 01 DOKSY-BREHYNE VRT JORD   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,44 
VaK Č.Lípa - Cvikov - Nisan - Stud   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,27 
SčVK Petrovice v Lužických horách   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,45 
SCVAK ČESKÁ LÍPA - CVIKOV   2,13 0,00 0,00 0,00 0,00 1,19 
Horní Světlá   0,00 0,10 0,00 0,00 0,00 0,64 
SCVK.01.BOHATICE   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,67 
SčVK Dolní Světlá mělká 0,10 0,17 0,00 0,00 0,00 5,86 
SčVK Mařenice-gravitace mělká 0,24 0,35 0,13 0,00 0,00 0,59 
VSB HRADCANY BOUCEK - VRT   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,50 
VaK Č.Lípa V.Grunov vrt   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,24 
Krompach   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02 
Poly-Pig Bohatice   0,00 0,18 0,19 0,00 0,00 0,02 
Falcon Mimoň hlubinná 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,05 
SčVK Petrovice v Lužických horách   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,74 
VSB 0406 S HRADCANY-LETISTE   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,00 
VSB 0406 LETISTE - HRADCANY 1   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,67 
SCVAK ČESKÁ LÍPA - KROMPACH   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,06 
VSB 0406 MIMON - HVEZDOV I.   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,30 
Tavírna sýrů  Velký Valtinov   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,56 
VSB HRADCANY KURIVODY-VRT   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,08 
URAN.DOLY HAMR VS 1   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,84 
Diamo Stráž pod Ralskem   0,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,04 
SCVK 01 STRAZ TBD - 4   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12,21 
SCVK 01 STRAZ TBD 5   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,34 
SčVK Rynoltice   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
SCVK.01.MIMON.BREVNISTE.KLAUS   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,08 
SčVK Horní Krupá neurčeno 0,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,55 
SčVK Jitrava-vrt hlubinná 0,27 0,11 0,00 0,00 0,00 0,08 
Obecní úřad Křižany - Křižany   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,12 
Celkový odběr   179,90 201,86 128,64 126,09 203,97 272,92 

šedě podbarvené nevyužívané v nejaktuálnějším období 
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Obrázek 4-42 Přehledná lokalizace odběrných objektů  

(černé objekty v roce 2012 nevyužívané, zeleně jímané) 

 

 
Obrázek 4-43  Vývoj odběrů 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 4-23 a jejich přehledná lokalizace je zobrazena na obrázku 4-44. 
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Tabulka 4-23  Přehled lokalizovaných vypouštění odpadních vod 

NÁZEV PŮVOD 2008 2009 2010 2011 2012 
 
průměr  

m3/rok 
SčVK Kuřivody ČO splašková 126756 80814 126863 89408 131554 111079 
SčVK Staré Splavy ČOV splašková 3019800 2429470 3198522 2789947 2781929 2843934 
SčVK Hradčany XII Sigma ČOV splašková 150801 163428 169999 101258 221752 161448 
SčVK Hradčany ČKV průmyslová 0 0 0 196538 175624 186081 
DSD Jestřebí splašková 13900 14400 14673 16182 14021 14635 
Písky Provodín jiná 85500 22000 92860 528460 184339 182632 
Energie Holding  CZT Mimoň  0 1200 4400 2282 6026 3477 
Sap sanační vody jiná 0 0 958300 67340 69100 774233 
SčVK  Mimoň biologické rybníky ČOV splašková 349863 388718 499355 499355 554570 439513 
SčVK  Holany ČOV splašková 29945 30456 36488 28490 36108 32297 
SčVK  Zahrádky ČOV městská 50943 95589 50106 46415 44672 57545 
SčVK Kravaře ČOV splašková 38079 19343 26757 31072 31072 29265 
Lázně Kunratice splašková 21200 19200 21800 20709 148813 19544 
Kovošrot Česká Lípa odlučovač RL průmyslová 

a splašková 
0 0 0 27435 72753 50094 

Diamo Stráž p.Ralskem ČOV VP7, 
CNP35 

průmyslová 13000 12500 9300 6768 9614 10216 

Diamo Stráž p.Ralskem NS CHÚ průmyslová 9700 3400 2500 5366 2174 4628 
Diamo Stráž p.Ralskem SLKR I jiná 1543200 890200 793700 902271 688755 963625 
Diamo Stráž p.Ralskem retenční nádrž 
ZDM 

průmyslová 5500 55590 106700 58034 55408 66288 

Nectec Ceská Lípa jiná 0 47335 68241 49922 17141 45660 
Diamo Stráž p.Ralskem RN CHÚ 
retenční nádrž 

průmyslová 135500 127300 207700 13514 193378 159878 

Diamo Stráž p.Ralskem odkalíiště ODK 
- VS 

důlní 10800 28900 393300 435587 403350 306587 

SčVK  Stráž p.Ralskem ČOV splašková 801116 831255 942115 790042 746354 822176 
Diamo Stráž p.Ralskem ČOV VP79 průmyslová 9500 3600 4800 6775 2949 5525 
Diamo Stráž p.Ralskem DN CDS 
dešťové nádrže 

průmyslová 12200 5400 0 23208 20497 12261 

Diamo Stráž p.Ralskem VP1 OKC-VS 
profil 

důlní 4803300 4852600 5149500 5462752 5214762 509583 

Diamo Stráž p.Ralskem ČOV ZDM průmyslová 34500 13100 24300 8817 8185 17780 
Aerolux ČOV průmyslová 7700 0 8200 11526 11742 7834 
Diamo Stráž p.Ralskem odval a rudné 
plato 

důlní 0 612300 592400 826950 8231119 570954 

Diamo Stráž p.Ralskem ČOV CHÚ  BČ 
65 a 90 

průmyslová 79800 116000 104200 52336 40743 78616 

Diamo Stráž p.Ralskem SEDJ ML  0 0 0 10269 11183 10723 
SčVK  Nové Zákupy ČOV městská 178142 37123 99899 251004 293467 171927 
Provimi Pet Brniště průmyslová 0 37200 41200 44761 53343 44126 
SčVK  Jablonně v. Podještědí ČOV splašková 627200 600872 651534 625608 603204 621684 
Preciosa Jablonné v Podj. průmyslová 71200 65000 64700 55713 63494 64021 
SčVK Cvikov ČOV splašková 555420 534700 574634 643263 648993 591402 
Léčebna Cvikov splašková 26500 28726 28343 35649 37216 31287 
Obec Krompach ČOV splašková 13000 12700 12200 15130 17347 140075 
Celkem  12824065 12180419 15079589 14780156 21846751 10162633 
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  Obrázek 4-44  Přehledná lokalizace lokalizovaných 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 4650 bylo v databázi výsledků čerpacích zkoušek k dispozici celkem 184 údajů kolektoru 
BC, 236 údajů z kolekoru C a 49 dat z kolektoru D. 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). 



Rebilance zásob podzemních vod                                               ID EIS 10051606-SFŽP 

95 

 

Postup stanovení indexu transmisivity se řídil následujícími kritérii: V geodatabázi 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 
proto možné odvodit 1 až 5 specifických vydatností. 

Pokud je specifických vydatností více než 1, byla vybrána maximální specifická vydatnost qmax, která 
charakterizovala daný vrt. 

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 m2/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 m2/s. 

 

 

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

 

Ze vztahu hodnot indexu Y a otevřeného úseku vrtu (dále OÚ, definovaného výše) lze odvodit pro 
hodnocený kolektor dva závěry: 

1. Nejvyšší hodnoty Y v rozmezí 6 až 7 byly zjištěny v nejhlubších oblastech s OÚ mezi 250 až 
300 m 

2. V kolektoru BC není patrná významnější závislost hodnot Y na délce OÚ. 

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 rajon, což umožňuje sledovat změny i mimo jeho hranice. Stejný 
princip byl použit i v případě statistického zpracování, prezentovaného tabelární formou, které umožní 



Rebilance zásob podzemních vod                                               ID EIS 10051606-SFŽP 

96 

 

porovnávat převládající trendy posuzovaného rajonu s regionálním stavem v širším okolí. Z výsledků 
vyplývají následující závěry:  

1. Z plošného rozdělení transmisivity pomocí Krigingové interpolace lze v  prostoru HGR 4640 
lze vymezit tři oblasti se zvýšenou transmisivitou odpovídající indexu Y v rámci rozmezí 6 až 
6,75. Jedná se prostor mezi Cvikovem a Jablonným v Podještědí (s centrem s vrty 
v Heřmanicích a Markvarticích), dále v okolí Dobranova severně od České Lípy a konečně 
Jestřebí jižně od České Lípy.  

2. Jak vyplývá z tabulky. ve srovnání s celkovými průměrnými hodnotami platnými pro celý 
rozsah kolektoru BC, zůstává kolektor BC na území HGR 4640 spíše podprůměrným. 

3. Průměrná transmisivita samostatného kolektoru C se od spojeného kolektoru BC prakticky 
neliší. I na ploše jeho výskytu lze vymezit poměrně dobře vymezitelné prostory se zvýšenou 
transmisivitou. Na JZ. je to pozitivní anomálie, která jasně souvisí s vysokými hodnotami 
indexu Y v kolektoru BC v okolí Jestřebí. Podobná je protáhlá oblast ve směru S – J v okolí 
Doks. Hodnoty indexu Y blížící se 7 nacházíme v širším okolí Mimoně a dále sem zasahuje 
pozitivní anomálie z kolektoru BC s centrem ve Velkém Valtinově. 

4. Index Z víceméně odráží podobné trendy jako index Y. 

5. Kolektor D je vázaný jen na často nesouvislé kry v severní části HGR 4640. Ve srovnání 
s filtračním parametry sousedního HGR 4650 je transmisivita kolektoru D v průměru více než 
o řád nižší. 

 

 
Obrázek 5-2 Rozdělení transmisivity kolektoru C_BC ve formě indexu Y 
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Obrázek 5-3 Rozdělení propustnosti kolektoru BC ve formě indexu Z 

 

 
Obrázek 5-4 Rozdělení transmisivity kolektoru D ve formě indexu Y 
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Obrázek 5-5 Rozdělení propustnosti kolektoru D 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 při prezentaci 
indexu Y. 

Tabulka 5-1 Popisná statistika indexu Y a Z HGR 4640 kolektoru BC  
ve srovnání s hodnotami platnými pro celý kolektor BC 

 Kolektor C v HGR 4640 Kolektor BC v HGR 4640 Kolektor BC celkově 
Popisná 
statistika 
hodnot  Y T m2/s Z Kf m/s Y T m2/s Z Kf m/s Y T m2/s Z Kf m/s 
Stř. hodnota 5,29 1,94E-04 3,69 4,89E-06 5,2 1,58E-04 3,52 3,31E-06 5,50 3,16E-04 3,96 9,12E-06 
Medián 5,28 1,90E-04 3,75 5,62E-06 5,19 1,54E-04 3,55 3,54E-06 5,60 3,98E-04 3,99 9,77E-06 
Směr. 
odchylka 0,84  0,86  0,76  0,73  0,93  1,00  

Rozdíl max-
min 4,34  5,54  4,77  4,17  5,41  6,59  

Minimum 3,02 1,04E-06 0,35 2,23E-09 2,24 1,73E-07 1,16 1,73E-08 2,24 1,73E-07 0,71 5,13-E09 
Maximum 7,36 2,29E-02 5,89 7,76E-04 7,01 1,02E-02 5,33 2,13E-04 7,46 2,88E-02 3,23 8,71E-06 
Počet 236  236  184  184  391  391  
Vysvětlivky: Y - index transmisivity, T - koeficient transmisivity, Z - index propustnosti, Kf – koeficient hydraulické 
vodivosti 

Tabulka 5-2 Popisná statistika parametru Y a Z v kolektoru D 

 Kolektor D v HGR 4640 Kolektor D v HGR 4650 
Popisná statistika hodnot  Y T m2/s Z Kf m/s Y T m2/s Z Kf m/s 
Stř. hodnota 2,81 6,45E-07 1,58 3,81E-08 5,83 6,76E-04 4,44 2,75E-05 
Medián 2,74 5,49E-07 1,50 3,16E-08 5,89 7,76E-04 3,98 2,75E-05 
Směr. odchylka 0,95  1,06  0,59  0,59  
Rozdíl max-min 4,56  4,95  3,14  2,97  
Minimum 0,95 8,91E-09 -0,25  3,66 4,57E-06 2,87 7,41E-07 
Maximum 5,51 3,23E-04 4,70 5,01E-05 6,80 6,30E-03 5,84 6,91E-04 
Počet 42  42  86  86  
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Průměrná transmisivita kolektoru BC, C odvozená z indexu Y (bez zavedení přepočtové diference „d“ 
podle Jetela, 1985) je podle klasifikace Krásného (1978, 1986) v kategorii III. střední. Průměrný 
koeficient filtrace je v kategorii V. – horniny dosti slabě propustné (Jetel, 1973).   

Průměrná transmisivita kolektoru D odvozená z indexu Y (bez zavedení přepočtové diference „d“ 
podle Jetela, 1985) je podle klasifikace Krásného (1978, 1986) v kategorii VI. nepatrná. Průměrný 
koeficient filtrace je v kategorii VII. – horniny velmi slabě propustné (Jetel 1973).    

 

5.2. SYSTÉMOVÁ ANALÝZA OBĚHU PODZEMNÍ VODY  

S využitím dostupných údajů hydraulických vlastností horninového prostředí zájmového území 
z hydrodynamických zkoušek a údajů archivních vrtů byly vytvořeny mapy prostorového rozložení 
jednotlivých parametrů, tj. hydraulická vodivost, porozita, rychlosti proudění podzemní vody, mocnost 
zvodnění. Tyto mapy následně budou 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. 

Koncepce hydraulického modelu pro region 13, resp. HGR 4640 je založena na následujících 
vstupních předpokladech a vlastnostech prostředí:  

• Rajon 4640 „Křída Horní Ploučnice” zaujímá plochu 833,0 km2. 

• Proudění podzemní vody v modelovém regionu 13 je simulováno v prostoru sedimentů 
České křídové pánve, terciérních vulkanitů a kvartérních sedimentů (od povrchu terénu po 
bázi křídových sedimentů). Tento koncept umožňuje pro kalibraci modelu využít bilanční 
kritérium - porovnání vyhodnocené a modelové drenáže podzemní vody do říční sítě. 

• V modelovém regionu 13 jsou vyvinuty 4 kolektory: 

– kolektor A (perucko-korycanské souvrství), 

– kolektor B (bělohorské souvrství), 

– kolektor C (jizerské souvrství), 

– kolektor D (teplické a březenské souvrství). 

Při současném výskytu tvoří kolektory B a C jediné kolektorské těleso (hlavní kolektor BC). 
Bazální kolektor A je v celém území rajonu 4640 oddělen nepropustnou polohou na bázi 
bělohorského souvrství. 

• Na povrchu jizerského bloku (jižně od strážského zlomu) vychází horniny hlavního kolektoru 
BC. 

• Na území tlusteckého bloku se v nadloží hlavního kolektoru vyskytuje izolátor v teplickém 
souvrství, oddělující nadložní kolektor D. Ten zůstal zachován pouze v ploše zakleslých 
tektonických ker v centrální části rajonu SZ od strážského zlomu. 

• K regionálnímu proudění podzemní vody dochází v rámci hlavního kolektoru BC-C. 
Proudění v oblasti připovrchové zóny a v místech výskytu kolektoru D je ovlivňováno 
morfologií jednotlivých povodí. 

• Podzemní voda je v rajonu 4640 jímána převážně z hlavního kolektoru BC. 
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• Nepropustné podloží křídových sedimentů tvoří především horniny krystalinika a 
permokarbonu. Výměnu podzemní vody s podložními jednotkami lze z bilančního hlediska 
zanedbat. 

• V oblastech výchozů málo propustných hornin se uplatňuje připovrchové proudění podzemní 
vody. 

• Propustnost všech kolektorů je průlinově-puklinová, proudění podzemní vody (směry i 
velikosti) ovlivňují zlomy a puklinové systémy. 

• 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. 

 

.. 

 
Obrázek 5-6 Schematický hydrogeologický řez  

(upraveno podle Datla 2008) 
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Obrázek 5-7 Schematický hydrogeologický řez – legenda 
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Obrázek 5-8 Izopiezy hladin podzemní vody kolektoru C, BC v oblasti 3 
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Obrázek 5-9 Vymezení kolektoru D v teplickém souvrství s hladinami podzemní vody 
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Obrázek 5-10 Vymezení kolektoru D v březenském souvrství s hladinami podzemní vody 
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ANALÝZA ČASOVÝCH ŘAD KOLÍSÁNÍ HLADINY PODZEMNÍCH VOD 

Pro analýzu chování kolektoru – jeho doplňování a vyprazdňování byl zvolen rozbor kolísání hladiny 
podzemní vody na vrtech pozorovaných ČHMÚ (tabulky 5-3 a 5-4 ) 

 
Tabulka 5-3 Přehled objektů ČHMÚ s časovými řadami pozorování hladiny podzemí vody 

Klíč_GDO Název Lokalita 
Sledován 
 od roku 

Sledovaný 
 parametr Kolektor 

565533 VP8420 Doksy, Břehyně, HP 21 T 1973 H,J TURON 
11544 VP8425 Blíževedly(Hvězda), LO 14 JT 1969 H,J TURON 
70033 VP8418 Jablonné v Podj., Valdov, HP 23 T 1973 H,J TURON 
692522 VP8472 Tachov(Tachov u Doks),2H119 2007 H,J TURON 
715883 VP8422 Tachov(Tachov u Doks),HJ-30-T 1971 H,J TURON 
695681 VP1982 Doksy(Doksy u Máchova jezera),VP1949N 2007 H KVARTÉR 
687086 VP8470 Chlum(Drchlava),2H096 2007 H TURON 
692524 VP8483 Ralsko(Ploužnice pod Ralskem),2H253 2007 H TURON 
692517 VP8473 Jestřebí(Jestřebí u České Lípy), 2H235 2008 H TURON 
684648 VP8486 Ralsko(Svébořice),2H255 2007 H TURON 
684647 VP8484 Ralsko(Hradčany nad Ploučnicí),2H251 2007 H TURON 
692515 VP8478 Zákupy(Brenná), 2H241 2008 H TURON 
692516 VP8477 Zákupy(Brenná), 2H240 2008 H CONIAK 
695535 VP1983 Česká Lípa, VP1953N 2008 H,J KVARTÉR 
692465 VP8481 Pertoltice pod Ralskem, 2H249 2008 H CONIAK 
692464 VP8480 Pertoltice pod Ralskem, 2H248 2008 H,J TURON 
692678 VP2022 Pertoltice pod Ralskem, 2H294 2008 H,J CONIAK 
692458 VP8492 Česká Lípa(Stará Lípa),VP8449N 2007 H,J CONIAK 
692456 VP8490 Česká Lípa(Stará Lípa),VP8451N 2007 H,J TURON 
682091 VP1979 Stráž pod Ralskem,VP1941N 2007 H,J KVARTÉR 
682092 VP1980 Stráž pod Ralskem,VP1942N 2007 H,J KVARTÉR 
692581 VP1981 Jablonné v Podj. ,VP1944N 2008 H,J KVARTÉR 
692462 VP8476 Mařenice, 2h237 2007 H,J TURON 
15126 VP1952 Česká Lípa,V-1952 1971 H KVARTÉR 

 
Tabulka 5-4 Statistické údaje, charakterizující režim podzemních vod. 

DTB Průměr Medián Modus Maximum Minimum 
Variační 
rozpětí 

90% 
překročení 

85% 
překročení Trend 

VP8420 274.83 274.79 274.74 275.65 274.86 0.78 274.67 274.69 ANO 
VP8472 279.79 279.54 279.43 280.81 279.24 1.57 279.33 279.36 ANO 
VP1982 268.81 268.83 268.85 269.41 268.1 1.31 268.51 268.56 NE 
VP8470 291.54 291.51 291.44 291.92 291.26 0.66 291.36 291.41 ANO 
VP8483 286.37 286.26 286.25 286.94 286.06 0.88 286.12 286.15 ANO 
VP8473 253.39 253.38 254.41 253.89 252.98 0.91 253.23 253.25 NE 
VP8486 302.67 302.655 302.18 303.29 302.06 1.23 302.18 302.2 ANO 
VP8484 267.16 267.12 266.95 268.2 266.85 1.35 266.93 266.95 NE 
VP8478 264.48 264.3 264.28 265.3 263.93 1.37 264.07 264.1 ANO 
VP8477 263.74 263.8 263.95 264.1 263.17 0.93 263.41 263.47 NE 
VP1983 248.09 248.1 247.9 248.59 247.73 0.86 247.88 247.9 NE 
VP8481 280.89 280.88 280.9 281.49 280.64 0.85 280.75 280.77 NE 
VP8480 288.26 288.24 288.22 289.28 287.62 1.66 287.87 287.9 NE 
VP2022 279.74 279.7 279.66 281.11 279.45 1.66 279.6 279.63 NE 
VP8492 261.77 261.74 261.7 262.29 261.43 0.86 261.59 261.63 NE 
VP8490 268.167 268.12 268.08 268.66 267.56 1.1 267.92 267.95 ANO 
VP1979 296.7 296.68 296.52 297.74 295.97 1.77 296.22 296.3 NE 
VP1980 303.67 303.69 303.74 304.05 303.33 0.72 303.48 303.54 NE 
VP1981 303.08 303.07 303.07 303.66 302.93 0.73 303.02 303.03 NE 
VP8476 392.95 392.84 392.84 393.7 392.27 1.43 392.43 392.54 NE 
V-1952 248.59 248.64 248.71 249.57 246.46 3.11 248.11 248.19 NE 
VP8422 280.89 280.72 280.92 284.8 279.5 5.3 279.97 280.16 ANO 
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Obrázky 5-12 ukazují kolísání hladin na vrtech v tomto rajónu. Režim podzemních vod u vrtů sledující 
hladinu podzemních vod kvartérní zvodně mají obdobný průběh, typický je výrazný roční chod a 
hladiny podzemních vod jsou silně ovlivněny srážkami. Také vrty sledující hladinu podzemní vod 
kolektoru D jsou ovlivněny srážkovou činností. U vrtu 2H294(VP2022)je ještě možné pozorovat 
interakci hladiny s hladinou v Panenském potoce. Hladina vrtu VP8449N(VP8492) je ovlivněna 
klimatickými změnami na infiltračním čele a mírou odvodnění do řeky Ploučnice. Průběhy hladin mají 
výrazný nebo přechodný roční chod. 

Vrt 2H241(VP8478) pozorující hladinu kolektoru C je ovlivněn srážkovou činností projevující se delší 
časovou odezvou. Vrt VP8451N (VP8490) je ovlivněn hydraulickou ochranou ložiska uranu a mírou 
odvodnění do Ploučnice. Vrt 2H119 (VP8472) a 2H237 (VP8476) mají hladiny podzemní vody 
ovlivněnéu klimatickými změnami s delší časovou odezvou. Průběh hladiny na vrtu 2H248 (VP8480) 
je ovlivněn slapovými jevy, nástup hladiny je dán hydraulickou ochranou na ložisku uranu. Vrty 
2H235 (VP8473), 2H253 (VP8483) a 2H255 (VP8486) mají nástup hladiny způsobený zvýšením 
srážek díky jejich hydrogeologické pozici. Vrt 2H096 (VP8470) má hladinu podzemní vody 
ovlivněnou hydraulickou ochranou ložiska uranu.  Vrty sledující hladinyu podzemní vody kolektoru C 
mají převážně výrazný dlouhodobý roční chod. V tabulce jsou zvýrazněny červenou barvou statisticky 
významný regresní vztah, je ale nutné říci, že délka měření nových vrtů není dostatečná, abychom 
mohli potvrdit významnost tohoto vztahu. 
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Obrázek 5-11 Časové řady kolísání hladiny podzemních vod na vrtech ČHMU 

 

 

5.3. NÁVRH NA DOPLNĚNÍ POZOROVACÍ SÍTĚ PODZEMNÍCH VOD 

V hydrogeologickém rajonu jsou k dispozici naměřené koncentrace z 33 objektů sledování ČHMÚ, 
přičemž v 10 z nich bylo zastaveno sledování v roce 2007 nebo 2008 a v jednom v roce 2010. Pouze 8 
z nich jsou dlouhodobě sledovány, ve 14 bylo zahájeno sledování v letech 2008 nebo 2009 a v jednom 
v roce 2012. Současná existující data z odběrů podzemních vod zahrnovala také 68 odběrů (většina 
vodárenských), přičemž 16 z nich měla nejnovější data z období 2007 - 2009. 

Vzhledem k celkové ploše rajonu 833 km2 je současný počet objektů sledování jakosti podzemních 
vod ČHMÚ dostatečný, vzhledem ke zvýšeným koncentracím pesticidů by měl být zjištěn důvod 
těchto hodnot, případně zjistit o jaký zdroj znečištění se jedná – přinejmenším kvůli reprezentativnosti 
objektu z hlediska plošných zdrojů znečištění. 
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Obrázek 5-12 Pozice vrtů 

 

Z navrhovaných hydrogeologických pozorovacích objektů byla realizována dvojice vrtů 4640_1C a 
4640_1T Zdislava. 

.  

Tabulka 5-5 Základní charakteristiky nových vrtu doporučených k pozorování 

ID vrtu Lokalita 
(katastr) 

Cílový 
 kolektor 

Souřadnice 
JTSK 

X 

Souřadnice 
JTSK 

Y 

terén 
 

Hloubka 
vrtu  
(m)  

Rozsah 
cílového 
kolektoru (m) 

Čerpací 
zkoušky datalogger 

4640_1C Zdislava A -973099,62 -701091,41 403,52 420,0 332 - 405 Ano ne 
4640_1T Zdislava BC -973087,90 -701108,08 405,55 238,0 0,3 - 228 Ano Ano 

 

6. MODELOVÉ VÝPOČTY ZÁSOB PODZEMNÍCH VOD 
6.1. HYDROLOGICKÝ MODEL 

6.1.1. DOTACE PODZEMNÍCH VOD 

POPIS SADY POVODÍ A DOSTUPNÝCH DAT 

Plochu HGR 4640 odvodňuje především horní tok Ploučnice. Ve sledu svrchnokřídové sedimentace 
lze vydělit tři samostatné hydrogeologické kolektory. Bazální kolektor v cenomanských pískovcích 
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byl vydělen jako samostatný HGR bazální vrstvy 4720. Spojený kolektor BC je vodohospodářsky 
nejvýznamnější a je vázán na pískovce a aleurity turonského stáří. Svrchní kolektor D se vyskytuje v 
aleuritických sedimentech na západním okraji HGR 4640 za pásmem strážského zlomu. Nevýznamné 
kvartérní sedimenty nelze definovat jako zvláštní hydrogeologické prostředí; nejvýznamnější jsou 
fluviální sedimenty kolem Ploučnice. 

Propustnost kolektoru BC je průlinově-puklinová, proudění je významně ovlivněno tektonickými 
prvky (hlavně různými dílčími strukturami středohorského zlomu), případně tělesy neovulkanitů. 
Infiltrační plochy kolektoru BC leží v ploše HGR 4640, velmi významnou roli hrají výchozy 
korektorských hornin při lužické poruše na severovýchodním okraji HGR 4640; významné přítoky 
jsou i z německé strany, kam struktura v oblasti Lužických hor ještě několik km pokračuje. Odvodnění 
nastává do místních drenážních bází toků a horizontálním přetékáním na Z do HGR 4650 a na J do 
HGR 4522 a 4523. Proudění je významně ovlivňováno hydraulickými zásahy v oblasti Stráže pod 
Ralskem (sanace následků po těžbě uranu v tzv. strážském bloku), případně velkými vodárenskými 
odběry v oblasti České Lípy. 

Režim podzemní vody v kolektoru D v západní části HGR 4640 je jednoduchý, není významně 
ovlivňován tektonikou, infiltrace nastává v celé ploše výskytu hornin kolektoru D, a jeho odvodnění 
do místních toků. 

HGR 4640 má na svém území dostatek vodoměrných pozorování. Pro zjištění odtoku byl zvolen 
nejspolehlivější profil Mimoň na Ploučnici (2322), jehož povodí tvoří asi 1/3 plochy rajonu. Průtoky v 
uvedeném profilu jsou pozorované vodoměrnou stanicí ČHMÚ. 

Poloha povodí v HGR 4640 je znázorněna na obrázku 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 

4640p23 
22 

povodí Ploučnice 
(Mimoň) 

2322  772.95 2.055 386.73 269.63 265.85 1987- 
2010 

HGR HGR - TRANS 723.08 - 349.40 832.96 832.96 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;  
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Obrázek 6-1 Lokalizace zájmové oblasti s polohou relevantních vodoměrných stanic VÚV a ČHMÚ 

 

INFORMACE O DOPLŇKOVÝCH MĚŘENÍCH V RÁMCI PROJEKTU 

V rámci úkolu byla zřízena následující pozorování: 

• B-12 (4640) Panenský potok (Velký Valtinov) 

Volba umístění stanice vyplynula z konzultací s hydrogeologem, doplňuje stávající soustavu stanic 
ČHMÚ v severovýchodní části HGR, kde absentují dosavadní pozorování. Současně se jedná o část 
HGR s jinými charakteristikami (vyšší nadmořská výška, vyšší úhrny srážek) a tedy i očekávanou 
odlišnou hodnotou podzemního odtoku. 

 
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. 



Rebilance zásob podzemních vod                                               ID EIS 10051606-SFŽP 

116 

 

 
Obrázek 6-2 Souhrnné užívání vod v dílčích povodích. 

POV: povrchový odběr, POD: podzemní odběr, VYP: vypouštění 

 

Tabulka 6-2 Míra ovlivnění průtoků ve vodoměrných  
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 294.49 211.20 4.24 3.04 
POD povodí Ploučnice 

(Mimoň) 
4.13 2.77 84.84 57.62 3.78 2.56 

POV povodí Ploučnice 
(Mimoň) 

1.75 0.12 35.79 1.98 1.59 0.09 

VYP povodí Ploučnice 
(Mimoň) 

41.79 4.88 837.04 100.30 37.25 4.46 

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 4640 
bylo nutno volit tento postup:  

1. Pro všechna dílčí povodí a pro celý HGR 4640 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 rajon byla modelována pomocí meteorologických dat pro rajon. 

Výsledky pro rajon dle této metodiky jsou dále označovány HGR_TRANS. 

Výsledky ve formě datových řad měsíčních průměrů veličin hydrologické bilance, včetně základního 
odtoku a dotace zásob podzemní vody jsou předány odběrateli v elektronické formě spolu s výsledky 
pro dílčí povodí. 
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Pro rámcové posouzení dílčích i finálních výsledků uvádíme na obr. 6-3 až 6-7 průběhy měsíčních řad 
pozorovaného a modelovaného odtoku, na obr. 6-8 až 6-5 průběhy základního odtoku stanovené 
modelováním. 

Hodnota koeficientu Nash-Sutcliffe pro vyjádření shody průtoku simulovaného modelem Bilan a 
měřeného průtoku je pro povodí Ploučnice (Mimoň) -0.52. 

Na obrázku 6-6 a 6-7 jsou pro všechny použité dílčí části rajonu a pro rajon 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 obrázku 6-8. Stejné charakteristiky jsou na obrázku 6-9 pro dotace podzemní vody. 

Na obrázku 6-10 pro základní odtok, na obrázku 6-11 pro dotace podzemní vody jsou čáry překročení 
zpracované z chronologických řad, tj. ze všech měsíců období 1981-2010 a 2001-2010. 

 
Obrázek 6-3 Pozorovaný a modelovaný odtok povodí Ploučnice (Mimoň) 

[mm/měsíc]. 
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Obrázek 6-4 HGR. Základní odtok 

[mm/měsíc]. 

 
Obrázek 6-5 Povodí Ploučnice (Mimoň). Základní odtok 

[mm/měsíc]. 
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Obrázek 6-6 HGR.  Modelovaná dotace podzemních vod 

[mm/měsíc]. 

 
Obrázek 6-7 Povodí Ploučnice (Mimoň). Modelovaná dotace podzemních vod 

[mm/měsíc]. 
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Obrázek 6-8 Pravděpodobnostní pole – základní odtok 

[mm/měsíc]. Plné plochy odpovídají období 1981-2010, čáry období 2001-2010 

 

 

Obrázek 6-9 Pravděpodobnostní pole – dotace podzemní vody 

Plné plochy odpovídají období 1981-2010, čáry období 2001-2010 
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Obrázek 6-10 Čára překročení měsíčního základního odtoku  

[mm/měsíc]. 

 

 
Obrázek 6-11 Čára překročení měsíční dotace podzemní vody  

[mm/měsíc]. 
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VYČLENĚNÍ ZÁKLADNÍHO ODTOKU NA ZÁKLADĚ REŽIMU HLADIN PODZEMNÍCH 
VOD – METODA KLINER – KNĚŽEK 

 
Tabulka 6-3 Korelace povrchového odtoku a hladin podzemní vody v pozorovacích vrtech 

DBC ID COR 
4640p2322 687086 -0.347 
4640p2322 630311 -0.337 
4640p2322 692524 -0.26 
4640p2322 692522 -0.249 
4640p2322 626691 -0.242 
4640p2322 692462 -0.228 
4640p2322 684648 -0.219 
4640p2322 630312 -0.181 
4640p2322 715883 0.00841 
4640p2322 630313 0.0212 
4640p2322 4566 0.111 
4640p2322 565534 0.117 
4640p2322 602044 0.143 
4640p2322 692515 0.15 
4640p2322 684646 0.189 
4640p2322 692458 0.232 
4640p2322 565533 0.241 
4640p2322 692464 0.243 
4640p2322 695535 0.25 
4640p2322 682091 0.284 
4640p2322 692465 0.288 
4640p2322 692516 0.291 
4640p2322 687087 0.304 
4640p2322 69987 0.322 
4640p2322 692457 0.325 
4640p2322 687085 0.352 
4640p2322 695681 0.387 
4640p2322 77328 0.401 
4640p2322 692456 0.411 
4640p2322 692517 0.412 
4640p2322 684647 0.415 
4640p2322 14945 0.429 
4640p2322 15126 0.437 
4640p2322 692581 0.447 
4640p2322 692518 0.521 
4640p2322 682092 0.53 
4640p2322 692678 0.791 

 

Tabulka 6-4 Poměr základního odtoku k celkovému (BFI) dle různých metod 

DBC 4640p2322 
BILAN 0.7563318 
Kliner-Knezek 0.6578833 

 

Matice korelačních koeficientů mezi pozorovanými řadami, i korelace k modelovanému základnímu 
odtoku ukazují až extrémní rozdíly v průbězích hladiny podzemní vody v různých částech struktury 
HGR. Zřejmě je podstatný i vliv silného antropogenního ovlivnění. Následkem toho se pro HGR 4640 
nepodařilo nalézt vrt, který by reprezentoval poměry do té míry, aby umožnil úspěšnou aplikaci 
metody Kliner-Kněžek. Z nejúspěšnějšího pokusu uvádíme v tabulce 6-4 jen souhrnný ukazatel, který 
s výsledky modelu BILAN není při uvážení vlastností metody v rozporu. 



Rebilance zásob podzemních vod                                               ID EIS 10051606-SFŽP 

123 

 

SOUHRNNÉ CHARAKTERISTIKY HYDROLOGICKÉ BILANCE 

Podle hydrologického modelování na území HGR 4640 činí za období 1981 až 2010 specifická dotace 
podzemních vod 5.26 l/s/km2, celková dotace je pak 165.96 mm/rok. 

Souhrnné charakteristiky hydrologické bilance za modelované mezipovodí a celý hydrogeologický 
rajon jsou uvedeny v tabulce 6-5 a 6-6. 

Vypočtená specifická dotace podzemních vod pro HGR vyšla 5,26 l/s/km2 (tab. 6-5). Na nově zřízené 
vodoměrné stanici Panenský potok (Velký Valtínov)  byla v rámci aktivity 4 stanovena dotace 
podzemních vod 6.83 l/s/km2. Stanice reprezentuje SV část rajonu, kde území vykazuje jiné 
hydrologické charakteristiky ve srovnání se zbytkem rajonu – vyšší nadmořská výška, vyšší úhrny 
srážek, a tedy i vyšší základní odtok. 

 

Tabulka 6-5 Shrnutí hydrologické bilance (1981-2010) 

 P [mm] R [mm] RM [mm] P – R [mm] ET [mm] RC [mm] RC [l/s/km2] 
povodí Ploučnice (Mimoň) 772.91 240.52* 262.66 534.53* 504.31 202.55 6.42 
.HGR 723.04 NA 217.23 505.81 500.66 165.96 5.26 

 
*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 6-6 Shrnutí hydrologické bilance (2001-2010). 

 P [mm] R [mm] RM [mm] P – R [mm] ET [mm] RC [mm] RC [l/s/km2] 
povodí Ploučnice (Mimoň) 815.4 249.18 271.4 566.22 518.97 218.67 6.93 
.HGR 755.82 NA 219.04 536.78 513.38 174.99 5.55 

 

POSOUZENÍ VÝVOJE PRŮMĚRNÝCH VELIČIN HYDROLOGICKÉ BILANCE 

Na obrázku 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 4640. 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. 

 

 
Obrázek 6-12 Vývoj průměrných ročních srážek.  
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Obrázek 6-13 Vývoj průměrné roční teploty. 

 
Obrázek 6-14 Vývoj aktuální evapotranspirace (odhad z modelu BILAN). 

 
Obrázek 6-15 Vývoj průměrného ročního odtoku (odhad z modelu BILAN). 

 
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 tabulce 6-7 až 6-10 jsou uvedeny průměry odtoku, aktuální evapotranspirace, dotace zásob 
podzemních vod a základního odtoku za období 1981-2010, porovnané s průměry za období 2001-
2010 a 1961-1980 pomoci poměrů hodnot. Vývoj srážkových úhrnů a teploty je uveden v kapitole 4.2. 

 

Tabulka 6-7 Vývoj odtoku (odhad z modelu BILAN) 

období 
1961-1980 1981-2010 2001-2010 

[mm] [mm] dif.[-] [mm] dif.[-] 
.HGR 190.35 217.23 1.14 219.04 1.01 
povodí Ploučnice (Mimoň) 232.01 262.66 1.13 271.40 1.03 

 

Tabulka 6-8 Vývoj aktuální evapotranspirace (odhad z modelu BILAN) 

období 
1961-1980 1981-2010 2001-2010 

[mm] [mm] dif.[-] [mm] dif.[-] 
.HGR 485.14 500.66 1.03 513.38 1.03 
povodí Ploučnice (Mimoň) 487.24 504.31 1.04 518.97 1.03 

 

Tabulka 6-9 Vývoj dotace zásob podzemní vody (odhad z modelu BILAN) 

období 
1961-1980 1981-2010 2001-2010 

[mm] [mm] dif.[-] [mm] dif.[-] 
.HGR 143.10 165.96 1.16 174.99 1.05 
povodí Ploučnice (Mimoň) 176.47 202.55 1.15 218.67 1.08 

 

Tabulka 6-10 Vývoj základního odtoku (odhad z modelu BILAN). 

období 
1961-1980 1981-2010 2001-2010 

[mm] [mm] dif.[-] [mm] dif.[-] 
.HGR 138.29 163.00 1.18 160.98 0.99 
povodí Ploučnice (Mimoň) 170.81 198.62 1.16 202.80 1.02 

 

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 obrázek 6-18. Pro srážky předpokládají klimatické modely pokles v letních měsících (dle 
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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 obrázek 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. 

 
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 
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ZHODNOCENÍ MONITORINGU A NÁVRH ÚPRAVY POZOROVACÍ SÍTĚ. 

Na posuzovaném HGR 4640 je nadprůměrná hustota vodoměrných stanic i bez uvažování stanic 
provozovaných v souvislosti s těžbou uranu. Síť je dostatečná, nevyžaduje doplnění, problém je v 
nehomogenitě průtokových řad.  

 

6.2. HYDRAULICKÝ MODEL PROUDĚNÍ PODZEMNÍ VODY 

Modelové zhodnocení oblasti hydrogeologického rajonu (HGR) 4640 – Křída horní Ploučnice je 
zpracováno v rámci regionálního modelu regionu 13 „Křída dolního Labe“. Situace území 
regionálního hydraulického modelu a hodnoceného hydrogeologického rajonu 4640 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 4640 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 4640) 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 

Viz kapitola 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: 



Rebilance zásob podzemních vod                                               ID EIS 10051606-SFŽP 

129 

 

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 4640 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  modelové  diskretizace  území  jsou  pro  zájmové  území  rajonu  4640  přijaty  dva 
koncepty: 

• 5 aktivních vrstev pro oblast zapadlé benešovské kry (simulováno je i proudění v kolektoru D 
a v připovrchové vrstvě), 

• 3 aktivní vrstvy pro zbylé území (kolektor BC je ve výchozu). 

 

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/.km2. V rajonu 
4640 je srážková infiltrace zadána v intervalu 4.2 – 8.5 l/s/.km2. Maxima efektivní srážkové infiltrace 
jsou zadána při SV hranici rajonu na úpatí Lužických hor. Minima efektivní infiltrace jsou v 
hydrogeologickém rajónu 4640 zadána v údolních nivách Ploučnice a Bobřího potoka. Plošné 
rozložení modelové infiltrace je odvozeno úpravou matic srážkového normálu období 1981 - 2010 
poskytnutých z ČHMÚ. Pro hydrogeologický rajón 4640 je modelová infiltrace zadána na celkové 
úrovni 4,7 m3/s. To odpovídá specifiku 5,65 l/s/.km2 . 
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HYDRAULICKÉ PARAMETRY 

Vstupní údaje, převzaté z dostupných informací vyhodnocených přítokových zkoušek, byly plošně 
interpretovány pomocí zón s konstantní hodnotou hydraulické vodivosti. V procesu kalibrace byla 
docílena odpovídající shoda pozorovaných a měřených hladin podzemní vody, a byla docílena rovněž 
přiměřená shoda pozorovaných a modelových průtoků. 

Rozložení modelových zón horizontální hydraulické vodivosti zadávaných ve 3. modelové vrstvě 
(kolektor BC) je dokumentováno v obrázku 6-28. Koeficienty modelové hydraulické vodivosti se v 
hlavním kolektoru BC pohybují v rozmezí 6.10-5 až 1.10-7 m/s. Charakteristická hodnota hydraulické 
vodivosti kolektoru v rajonu 4640 vychází n.10-5 m/s v oblasti výchozů a nejčastěji n.10-6 m/s v oblasti 
zapadlé benešovské kry, kde je kolektor BC kryt sedimenty v nadloží. 

Modelové hodnoty specifické napjaté storativity byly při kalibraci transientního modelu ve 
3.modelové vrstvě zadány hodnotou 2.10-6 m-1. Modelové hodnoty volné storativity jsou ve 
3.modelové vrstvě na většině území rajonu zadány hodnotou 3.5 %. 

 

6.2.2. MODELOVÉ PRŮBĚHY HLADIN A PROUDĚNÍ PODZEMNÍ VODY  

REŽIM NEOVLIVNĚNÝ ODBĚRY 

Izolinie hladiny podzemní vody varianty bez simulovaných odběrů obsahuje obrázek 6-29 pro 3. 
modelovou vrstvu (hlavní kolektor BC). 

Úroveň hladiny podzemní vody v hlavním kolektoru BC ovlivňuje nadmořská výška toků formujících 
horní povodí Ploučnice (Robečský potok, Bobří potok, Ploužnický potok, Ještědský potok, Panenský 
potok, Svitavka a Dobranovský potok. 

V České Lípě na výtoku z hydrogeologického rajonu 4640 má hladina Ploučnice nadmořskou výšku 
cca 243 m n. m. Ploučnice mezi obcí Brenná a Českou Lípou protéká po nadložním izolátoru 
kolektoru BC. V prostoru mezi sídly Zahrádky, Jestřebí, Doksy, Mimoň, Zákupy a Česká Lípa je do 
úseků Ploučnice a Robečského potoka drénováno přibližně 1 700 l/s podzemní vody. 

Nejvyšší úroveň má neovlivněná hladina hlavního kolektoru BC v oblasti lužické poruchy. Maximální 
úroveň hladiny - přibližně do 500 m n. m. se vyskytuje na výchozech hlavního kolektoru na úbočí 
Ještědského hřbetu (v blízkosti hranice s rajonem 4410) a v blízkosti elevací Hvozd - Jonsberg (zde 
sedimenty křídy přesahují do Spolkové republiky Německo). 

Severní úsek hranice s rajonem 4650 (od lužické poruchy po Cvikov) je veden kolmo na proud 
podzemní vody v hlavním kolektoru BC - dochází přes něj k odtoku podzemní vody z rajonu 4640 do 
rajonu 4650. Daný úsek hranice rajonů je zvolen v souladu s orografickou rozvodnicí. V rámci 
připovrchové zóny  a  kolektoru  D  je  orografické  rozvodí  totožné  s  rozvodím  hydrogeologickým. 
V rámci hlavního kolektoru se ale toto rozvodí neuplatňuje. 

Od Cvikova přes Českou Lípu k Verneřicím leží hranice s rajonem 4650 přibližně na proudnici 
podzemní vody v hlavním kolektoru. V rámci připovrchové zóny a kolektoru D dochází ke křížení 
hranice rajonu s Robečským potokem, Ploučnicí a Dobranovským potokem. Lze předpokládat její 
přetékání proudem podzemní vody v údolních nivách jednotlivých toků. Nejnižší hladina v kolektoru 
BC (méně než 250 m n. m.) je dosažena v povodí Robečského potoka u obce Zahrádky (tok je v 
přímém hydraulickém kontaktu s kolektorem). Dále po toku (směrem do rajonu 4650) je hydraulický 
vliv říční sítě Ploučnice na hlavní kolektor BC tlumen výskytem nadložního izolátoru. 
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Vlastní zdroje podzemní vody hydrogeologického rajonu tvoří součet infiltrace do hydrogeologických 
těles (simulovaných vrstev): 1258 + 396 + 3046 = 4700 l/s. 

 

Tabulka 6-11 Bilance proudění podzemní vody; neovlivněné poměry proudění; 1 – 3 modelová vrstva 

 infiltrace toky odběry 4620 4650 podloží celkem 
přítok (l/s) 1258 0 0 2 37 68 1365 
odtok (l/s) 0 1000 0 2 16 346 1365 

 
 infiltrace toky odběry nadloží podloží 4620 4650 SRN celkem 
přítok (l/s) 396 0 0 346 48 2 3 17 812 
odtok (l/s) 0 249 0 68 481 1 1 12 812 

 
 infiltr

 
toky odběr

 
nadlo

 
podlo

 
4410 4522 4523 4620 4650 SRN celkem 

přítok (l/s) 3046 0 0 481 98 141 21 3 53 133 57 4032 
odtok (l/s) 0 3253 0 48 127 146 80 11 139 222 6 4032 

 

V tabulce 6-11 je bilancován prostor křídových sedimentů v nadloží izolátoru oddělujícího bazální 
kolektor A. Výměna podzemní vody s rajonem 4410 je téměř vyrovnaná (141 l/s přítok a 146 l/s 
odtok). Orografická rozvodnice, tvořící hranici mezi rajony, je situována blízko hydrogeologické 
rozvodnice. Vypočtené přetoky podzemí vody mezi rajony 4640 a 4110 (hlavní kolektor BC-C; 3. 
modelová vrstva) jsou dány rozdíly v průběhu orografické a skutečné hydrogeologické rozvodnice. 

Obdobně lze vyhodnotit vyčíslené přetoky podzemní vody se sousedními rajony 4522 a 4523. 
Proudění podzemní vody na území rajonů 4640 a 4522 a 4523 je bilančně samostatné - uplatňuje se 
rozvodí mezi povodím Ploučnice a pravostrannými přítoky Labe. 

Ze Spolkové republiky Německo na území rajonu 4640 přitéká za neovlivněných poměrů proud 
podzemní vody o velikosti desítek litrů za sekundu. Vyčíslený přeshraniční přetok z ČR do Německa 
vzniká kvůli vzájemné orientaci výběžků státní hranice a směru proudění podzemní vody. 

Poloha hranice (orografického rozvodí) mezi rajony 4640 a 4620 neodpovídá zcela 
hydrogeologickému rozvodí. To je v rámci hlavního kolektoru BC-C situováno více východním 
směrem. V rámci hlavního kolektoru je vymezená hranice rajonů protékána proudem vody z rajonu 
4640 do rajonu 4620. Vyčíslená velikost přetoku dosahuje desítky litrů za sekundu (139 - 53 = 86 l/s). 

Mezi rajony 4640 a 4650 částečně dochází k přetékání společné hranice proudem podzemní vody v 
rámci hlavního kolektoru. Přetok do rajonu 4650 je větší přibližně o 90 l/s než přítok. Dochází k němu 
především v oblasti od lužické poruchy po Cvikov. Nátok z rajonu 4650 do rajonu 4640 je způsoben 
prouděním do drenážní oblasti Zahrádky. V oblasti rajonu 4650 drenážní vliv Ploučnice na hlavní 
kolektor vyznívá kvůli izolátoru v nadloží kolektoru BC. Na území rajonu 4650 se v hlavním 
kolektoru BC vyskytuje hydrogeologické rozvodí mezi drenážní oblastí Zahrádky a drenážní oblastí v 
povodí Kamenice. 

Celková výměna vody mezi rajonem 4640 a okolními rajony je pasivní. Dle bilančního schématu 
celkový odtok podzemní vody dosahuje 764 l/s. Přítok činí 566 l/s. Do této sumy je zahrnuta i výměna 
vody s bazálním kolektorem A, která je patrná z bilance třetí vrstvy v položce „podloží“. 

 

SIMULACE PROUDĚNÍ PODZEMNÍ VODY S ODBĚRY 

Izolinie hladiny podzemní vody v hlavním kolektoru BC při simulovaných odběrech blízkých 
maximálním odběrům obsahuje obrázek 6-30. V přílohách jsou vyznačena místa zadaných odběrů 
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podzemní vody. Vykreslena jsou rovněž snížení hladiny podzemní vody oproti stavu neovlivněnému 
odběry. Na území rajonu bylo v době maximálních odběrů evidováno  44  odběrů podzemní  vody  a  
jímáno bylo  množství 560 l/s. Z toho 523 l/s bylo  jímáno  z  hlavního  kolektoru  BC-C a pouze 37  
l/s bylo jímáno z nadložních souvrství (kolektor D a připovrchová vrstva). 

Bilančně nejvýznamnější odběry byly soustředěny: 

• v povodí Robečského potoka (mezi obcemi Jestřebí - Srní; úhrnně cca 144 l/s), 

• v povodí levostranného přítoku Dobranovského potoka (u obce Šidlov - cca 43 l/s), 

• v povodí levostranného přítoku Ploučnice (JV od České Lípy - cca 26 l/s), 

• na horním povodí Zábrdky při hranici s rajonem 4410 (u obce Těšnov; cca 137 l/s), 

• v povodí Ještědského potoka (V od obce Žibřidice; cca 41 l/s), 

• v povodí Kněžického potoka (J od obce Kněžice; cca 18 l/s), 

• a v povodí Ploučnice V (východně od Mimoně; cca 18 l/s) 

K  největšímu  snížení  hladiny  podzemní  vody  docházelo  při  maximálních  odběrech  při  hranici s 
rajonem 4410. Odběr byl zčásti kryt i vcezem povrchové vody z blízkých nádrží a mokřadů podél toku 
Zábrdky. Realizované odběry z hlavního kolektoru BC na území rajonu 4640 způsobují pouze lokální 
změny proudění. Dostupné množství podzemní vody v drenážních oblastech jímané množství (i při 
maximálních realizovaných odběrech) značně převyšuje. 

 

Tabulka 6-12 Bilance proudění podzemní vody; maximální odběry; 1 – 3 modelová vrstva 

 infiltrace toky odběry 4620 4650 podloží celkem 
přítok (l/s) 1258 0 0 2 36 56 1352 
odtok (l/s) 0 953 24 2 16 357 1352 

 
 infiltrace toky odběry nadloží podloží 4620 4650 SRN celkem 
přítok (l/s) 396 0 0 357 36 2 3 17 811 
odtok (l/s) 0 232 13 56 496 1 1 12 811 

 
 infiltr toky odběry nadloží podloží 4410 4522 4523 4620 4650 SRN celkem 
přítok (l/s) 3046 22 0 496 83 201 21 3 51 127 57 4106 
odtok (l/s) 0 2753 523 36 204 133 81 12 137 220 5 4106 

 
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 4640 v simulovaném období je dokumentován na obr. 6-22. 
Průměrný odběr v posuzovaném rajonu v simulovaném období hydrologických let 2001-2010 
dosahoval 195 l/s. K největším odběrům podzemní vody dlouhodobě dochází v Dolánkách (SčVK 
Teplice, 54.6 l/s; VHB 430041). 
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Obrázek 6-21 Vývoj ročních odběrů v období hydrologických let 2001-2011 

 

Režimní měření hladiny podzemní vody je pro území rajonu 4640 k dispozici pro sedm vrtů. Mělké 
vrty V-1953, V-1994  a V-1942 mají charakteristické sezónní kolísání s obvyklým jarním doplněním a 
následným poklesem hladiny a zásob podzemní vody. Největší amplitudu kolísání (cca 0.7 m) má 
kvartérní vrt V-1953. Amplituda ve vrtu V-1944 (vystrojen v kvartérních a křídových sedimentech) je 
do 0.2 m, kvartérní vrt V-1942 má amplitudu kolísání hladiny podzemí vody do 0.6 m. 

 

 
Obrázek 6-22 Měřené a modelové hladiny, vrt V-1953, období hydrologických let 2000-2010 

kvartér, hloubka 11.6 m, nesat. zóna 1.7 m 
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Mělký vrt V-1953 je situován u České Lípy cca 1.5 km od toku Ploučnice. Vrt byl zvolen jako 
kalibrační pro odladění měsíčních hodnot efektivní infiltrace do podzemní vody. Shoda měřeného a 
modelového kolísání hladiny podzemní vody v oblasti vrtu je proto optimální z hlediska amplitudy i 
načasování drenážních a infiltračních období. Na vrtu se pouze nevýrazně projevuje víceletý trend 
vývoje hladiny podzemí vody s minimy na podzim 2003, 2004 a 2007. 

 

.  

Obrázek 6-23 Měřené a modelové hladiny, vrt HP-21T, kolektor C 

hloubka 110 m, nesat. zóna 4 m 

Obvyklý sezónní rozkyv hladiny podzemní vody je monitorován i u křídového vrtu HP-21T (kolektor 
C). Nesaturovaná zóna je v místě vrtu pouze cca 4 m mocná. Vzdálenost vrtu od říční sítě (pramenní 
oblast Robečského potoka) je do 1 km. Obvyklá amplituda sezónního rozkyvu hladiny podzemní vody 
ve vrtu je pouze 0.3 m. Namodelovaná hladina vystihuje pozorované trendy hladiny měřené. Menší 
amplituda kolísání modelové hladiny je pravděpodobně způsobena zadanou mírně větší volnou 
storativitou v oblasti vrtu. Limnigrafická stanice Stružnice - most monitoruje odtok z oblasti 
hydrogeologického rajonu 4640. Pouze menší část povodí náleží i k rajonu 4650. 

 

 
Obrázek 6-24 Drenáž podzemní vody v povodí Ploučnice (porovnání vyhodnocených a modelových údajů) 
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Modelová a vyhodnocená drenáž podzemní vody (měsíční minima odtoku) vykazuje v první polovině  
simulovaného období dobrou shodu z hlediska absolutního podzemního odtoku a přijatelnou shodu z 
hlediska jeho kolísání. 

Zejména ve druhé polovině hodnoceného období se projevuje víceletý trend vývoje podzemního 
odtoku, kdy minima ročního odtoku zaklesávají k hodnotě 3 m3/s. Modelované změny hladiny při 
charakteristických mocnostech zvodnění v desítkách metrů nevedou k dostatečným změnám drenáže 
podzemní vody. U měřených vrtů víceletý trend vývoje hladin a zásob podzemní vody absentuje. 

V hodnoceném rajonu 4640 se zřejmě uplatňuje vliv puklinové a průlinové propustnosti (duální 
proudění). Vyhodncené kolísání drenáže podzemní vody do říční sítě Ploučnice je řízeno zejména 
prouděním v puklinových systémech. Víceleté změny podzemního odtoku jsou podmíněny změnami 
zásob podzemní vody v systému s pomalejším oběhem – průlinách. 

 

 
Obrázek 6-25 Roční hodnoty relativní infiltrace – transientní simulace období hydrologických let 2001-2010, rajon 

4640 

 

V rámci zhodnocení jednotlivých hydrologických let 2001 - 2010 lze konstatovat: 

• Hydrologické roky 2003, 2004, 2005, 2006 a 2007 náleží k suššímu období (doplnění zásob 
podzemní vody bylo podprůměrné). 

• Infiltračně nadprůměrné byly naopak roky 2001, 2008, 2009 a 2010. 

 

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. 
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Hodnoty efektivní infiltrace v ploše hydrogeologického rajonu 4640 (průměrný hydrologický rok) jsou 
dokumentovány v grafu na Obr. 6-26. Odpovídající hodnoty měsíční drenáže podzemní vody do říční 
sítě v území rajonu jsou v grafu na Obr. 6-27. V grafech uvedené relativní hodnoty pro jednotlivé 
měsíce jsou násobky průměrné měsíční infiltrace (resp. drenáže) odladěné v rámci stacionárních 
simulací. 4700 l/s je průměrná efektivní infiltrace v ploše rajonu a 4307 l/s je průměrná drenáž 
podzemní vody do říční sítě při průměrném odběru 195 l/s. 

 

 
Obrázek 6-26 Doplňování přírodních zdrojů v průměrném hydrologickém roce 2001-2010 

 

V rámci hodnocení jednotlivých měsíců průměrného hydrologického roku lze pro hydrogeologický 
rajon 4640 konstatovat: 

• Sušší periodu s podprůměrným doplňováním zásob podzemní vody (ve vztahu k celému roku; 
hodnoty měsíční infiltrace menší než 1) lze vymezit v rozmezí duben - říjen. 

• Vlhčí perioda s nadprůměrným doplňováním zásob podzemní vody se vyskytuje v období 
listopad - březen. 

• Měsíce s minimálním doplněním zásob podzemní vody jsou červen a červenec (případně 
květen). 

• Měsíce s největší infiltrací jsou listopad a jarní měsíce - únor, březen (případně duben). 
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Obrázek 6-27 Drenáž podzemní vody do povrchových vod v pr ůměrném hydrologickém roce  

 

Modelová drenáž podzemní vody do povrchových toků je poměrně stabilní. Důvodem je značně 
vyrovnaná infiltrace (měsíc s nejnižší infiltrací - červen má infiltraci 0.4 násobku infiltrace průměrné). 
Metodika stanovení hydrologicky průměrného roku (průměrování měsíčních hodnot infiltrace daného 
měsíce) vede k vyhlazení (zprůměrování) extrémů abnormálních let s hodnotami obvyklými. 
Nevýrazné maximum drenáže podzemní vody do říční sítě nastává v únoru. Minimální drenáž 
podzemní vody vychází na červenec. 

 

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 4640 simulovány odběry 145,2 l/s, 

• varianta  blízké  perspektivy  -  odběry  na  úrovni  maxima  dosaženého  za  roky  2007  -  
2010 z každého registrovaného odběrného místa, v HGR 4640 simulovány odběry 279,5 l/s. 

Porovnání variant celkového odběru z rajónu 4640 obsahuje tab. 6-13. Současný odběr podzemí vody 
je ve srovnání s maximálním odběrem přibližně o 74 % menší. Perspektivní odběr je v porovnání s 
maximálním odběrem z počátku devadesátých let poloviční. 

 

Tabulka 6-13 Varianty zadaných modelových odběrů v HGR 4640 

 odběr (l/s) 
HG rajon plocha (km2) max. současný perspektivní 
4640 832.96 560.1 145.2 279.5 

 

V tabulkách 6-14 a 6-15 jsou uvedeny základní bilance pro varianty současných a perspektivních 
odběrů podzemní vody. 
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Tabulka 6-14 Bilance proudění podzemní vody; současné odběry; 1 – 3 modelová vrstva 

 infiltrace toky odběry 4620 4650 podloží celkem 
přítok (l/s) 1258 0 0 2 37 65 1361 
odtok (l/s) 0 979 15 2 16 349 1361 

 
 infiltrace toky odběry nadloží podloží 4620 4650 SRN celkem 

přítok (l/s) 396 0 0 349 45 2 3 17 812 
odtok (l/s) 0 247 1 65 485 1 1 12 812 

 
 infiltrace toky odběry nadloží podloží 4410 4522 4523 4620 4650 SRN celkem 

přítok (l/s) 3046 4 0 485 98 141 21 3 52 128 57 4033 
odtok (l/s) 0 3129 129 45 128 142 82 12 138 224 5 4033 

 

Celkové uvedené bilance (sloupec celkem) pro první až třetí modelovou vrstvu jsou prakticky shodné 
s celkovou bilancí za neovlivněných poměrů. Simulované odběry nijak neovlivňují poměry proudění 
při hranicích s okolními hydrogeologickými rajony - platí vstupní premisa o značné bilanční 
uzavřenosti hodnoceného hydrogeologického rajonu. Reálně (oproti modelovému výsledku, kdy vývoj 
v bazálním kolektoru není simulován) za současného stavu nadále přetrvává zvýšený přetok do 
bazálního kolektoru 4720, kde dochází k zaplavení hydraulické deprese vyvolané předchozími odběry 
důlních vod. 

Podíl aktuálních odběrů z rajonu a vlastních zdrojů podzemní vody v rajonu má hodnotu 145/4700 = 
0.03. 

 

Tabulka 6-15 Bilance proudění podzemní vody; perspektivní odběry; 1 – 3 modelová vrstva 

 infiltrace toky odběry 4620 4650 podloží celkem 
přítok (l/s) 1258 0 0 2 37 64 1361 
odtok (l/s) 0 959 34 2 16 350 1361 

 
 infiltrace toky odběry nadloží podloží 4620 4650 SRN celkem 

přítok (l/s) 396 0 0 350 44 2 3 17 812 
odtok (l/s) 0 237 11 64 486 1 1 12 812 

 
 infiltrace toky odběry nadloží podloží 4410 4522 4523 4620 4650 SRN celkem 

přítok (l/s) 3046 7 0 486 98 153 21 3 52 127 57 4048 
odtok (l/s) 0 3041 234 44 128 139 82 12 138 224 7 4048 

 

Podíl perspektivního odběru z rajonu a vlastních zdrojů podzemní vody má hodnotu 279/4700 = 0.06. 

Uvažované perspektivní odběry pouze nevýznamně ovlivní příhraniční oblast s rajonem 4410. 

Všechny v modelu zadané variantní odběry podzemí vody pro kolektor 4640 lokálně snižují drenáž 
podzemní vody do říční sítě. Zadané variantní změny odběrů nezpůsobují v hodnoceném regionu 
žádné regionální změny úrovní hladin a směrů proudění. 

V rámci rajonu existuje možnost podstatného navýšení odběrů podzemní vody. Tato možnost je 
doložena historicky i z modelové bilance proudu podzemní vody. Množství vlastních zdrojů podzemní 
vody (ze srážkové infiltrace) aktuální odběry podstatně převyšuje. 
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Obrázek 6-28 Rozložení horizontální hydraulické vodivosti v 
modelu, kolektor C_BC v modelu regionu 13 
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Obrázek 6-29 Modelové izolinie hladiny podzemní vody, kolektor 
C_BC, 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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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 4640 

KOLEKTOR celkový počet analýz v databázi použité analýzy 
upravitelnost chemický typ 

C 335 322 234 
D 81 61 45 
Připovrchová zóna 169 169  
Indikace znečištění 126 126  

 

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 BC resp. C převažuje kategorie upravitelnosti A2 (podobně jako v sousedním HGR 
4650), která je způsobena převážně zvýšeným obsahem železa a manganu nebo nízkým pH. Kategorie 
A2 přechází v kategorii A1 (Zákupy, Doksy, Stráž p.R. - Dubnice aj. způsobený Fe, pH, NO3) a A3 
(Zahrádky, na S od Jablonného). Nejhorší kategorie >A3 se vyskytuje v okolí Ralska (NH4). 

 

V kolektoru D v HGR 4640 převažuje jako v kolektoru BC kategorie upravitelnosti A2, která je 
způsobena zvýšeným obsahem železa nebo nízkým pH. Jižní část výskytu kolektoru D má převážně 
kategorii A3 (způsobenou Fe), která se místně zhoršuje na >A3 např. mezi Stráží a Dubnicí (organika, 
SO4); místy se vyskytuje nejlepší upravitelnost A1. 

 

Připovrchová zóna neodpovídá poměrům v žádném kolektoru – i zde ale převažuje kategorie A2 (pH, 
Fe). Rozsáhlé oblasti jsou zhoršené na kategorii A3 (Kravaře – Zahrádky – Česká Lípa, Zákupy – 
Pertoltice – západně od Stráže, atd.). Menší oblasti mají nejlepší upravitelnost 

Lokální znečištění se vyskytuje v okolí skládek, nejvíce u České Lípy, okolí Nového Boru, okolí 
Kamenického Šenova (organické látky, těžké kovy, uhlovodíky). 
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Obrázek 7-1 Upravitelnost podzemní vody kolektoru C_BC 
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Obrázek 7-2 Upravitelnost podzemní vody kolektoru D 
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Obrázek 7-3 Upravitelnost podzemní vody připovrchové zóny včetně indikace znečištění 
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7.2. VÝVOJ KVALITY PODZEMNÍ VODY 

V rajonu 4640 se nachází 11 vrtů a 2 prameny s reprezentativními časovými řadami chemického 
složení vody, 7 vrtů a 1 pramen reprezentují kolektor BC, 2 vrty a 1 pramen kolektor D, jeden vrt 
kvartér+C, jeden vrt kvartér. Přehled vrtů je uveden v tabulce 7-3 a na obrázku 7-4, grafy koncentrací 
vybraných prvků na obrázcích 7-5. 

 

 
Obrázek 7-4 Lokalizace objektů s časovými řadami chemických analýz podzemní vody 

 

Tabulka 7-3. Přehled objektů s časovými řadami chemických analýz podzemní vody 

Typ  
objektu X Y Z  

(m n.m.) název  ČHMÚ kolektor hloubka 
 (m) lokalizace 

vrt -733218 -986882 364.15 LO-14/JT VP 8425 C 80.6 Hvězda pod Vlhoštěm 
Vrt -707226 -972591 380.1 HP-23T VP 8418 C 165.6 Jablonné v podještědí (Valdov) 
Vrt -715050 -992750 278.63 HP-21T VP 8420 C 103.1 Břehyně 
Vrt -724118.74 -977753.36 299.98 VP-8451N VP 8490 C 474.2 Česká Lípa 
Vrt -723976.39 -986404.83 253.9 2H-235 VP 8474 C 144.4 Jestřebí u České Lípy 
Vrt -721708.1 -994935.26 302.36 2H-119 VP 8472 C 105 Tachov u Doks 
Vrt -708876.73 -988567.63 304.85 2H-253 VP 8483 C 130.7 Kuřívody (Skelná Huť) 
Vrt -724111.2 -977782.06 298.69 VP-8449N VP 8492 D 200 Česká Lípa 
Vrt -712907.62 -980595.51 281.34 2H-249 VP 8481 D 120 Petroltice pod Ralskem 
Vrt -707809 -979276 299 VP-1941N VP 1979 Q+C 13.5 Stráž pod Ralskem 
vrt -707045.13 -977963.86 303.49 VP-1942N VP 1980 Q 12.7 Dubnice pod Ralskem 
vrt -714589.8 -964275.9 426 2H-237 VP8476 BC 381,5 Mařenice 
Pramen -714607 -967777 355 Svitavský PP 0533 D  Mařenice (Mařeničky) 
pramen -707233 -970714 330 Jeskynní jezírko PP 0531 C  Jablonné v Podještědí (Lvová) 
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Obrázek 7-5. Časové řady s proloženými regresními přímkami koncentrací Cl, NO3 a SO4 a celkové mineralizace 

(TDS). 

 

Z pozorovaných objektů s delšími časovými řadami (od roku 1991) lze vyčíst: 

Kolektor C_BC 

Vrt VP8420 (Břehyně) vykazuje mírně klesající trend obsahu síranů spolu s velmi nízkými a 
klesajícími obsahy dusičnanů a chloridů. Podobný trend jeví i pramen PP0535 (Sloup). 

Opačný trend má vrt VP8418 (Jablonné - Valdov), kde byl varující stoupající trend dusičnanů 15 na 
30 mg/l, po roce 2005 obsahy zdá se stagnují či mírně klesají. 

Vrt VP8425 (Hvězda) a pramen Jeskynní jezírko (PP0531 Jablonné - Lvová) mají stabilizované 
obsahy hlavních složek, žádný trend nevykazují. Mají nízký obsah dusičnanů. 

Kolektor D 

Pramen Svitavský (PP0533 Mařenice) má významný pokles obsahu dusičnanů (od roku 1995 z 20 
mg/l na 10 mg/l) a chloridů (na nulu). 

Ostatní pozorované vrty pro krátkost pozorování nelze obkjektivně hodnotit. Orientačně tedy trendy 
nejeví převážně žádné, charakteristické jsou velmi nízké obsahy NO3 a Cl (VP8490, VP8492, 
VP8472, VP8483, VP8481) v kolektorech C i D; jen vrt VP8474 má kolem 15 mg/l Cl i NO3 (limit 
pro kojence) v kolektoru C. Pouze vrty pro kvartér (VP1979 a VP1980) mají snad stoupající trend 
síranů (roky 2008-2011), za nulového obsahu NO3. 
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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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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 4640. Seznam maloplošných zvláště chráněných území, 
evropsky významných lokalit, ptačích oblastí je uveden i v tabulkách 8-1 a 8-2.  

 

 
Obrázek 8-1 Biotopy s vazbou na vodu v HGR 4640 
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Tabulka 8-1 Seznam maloplošných zvláště chráněných území (MZCHÚ) v HGR 4640 

KOD KAT NÁZEV 
ROZLOHA 

(ha) 
Rozloha 
biotopu % 

Orgán ochrany 
přírody 

235 NPR Velký a Malý Bezděz 28,1122 0,01 0,04 AOPK ČR 
235 OP Velký a Malý Bezděz 42,2223 0,3339 0,79 AOPK ČR 
272 PP Naděje 0,7485 0 0 AOPK ČR 
279 NPR Novozámecký rybník 368,2733 325,2329 88,31 AOPK ČR 
279 OP Novozámecký rybník 5,0257 4,4985 89,51 AOPK ČR 
304 NPP Peklo 58,1067 11,0202 18,97 AOPK ČR 
119 PR Hradčanské rybníky 179,3344 91,1139 50,81 AOPK ČR 
146 NPR Jezevčí vrch 66,7683 0,0164 0,02 AOPK ČR 
556 NPP Swamp 75,4698 63,5592 84,22 AOPK ČR 
556 OP Swamp 261,1787 250,1524 95,78 AOPK ČR 
557 OP Velký Vápenný 16,5792 0,0005 0 krajský úřad 
557 PR Velký Vápenný 24,6537 0,012 0,05 krajský úřad 
341 PP Provodínské kameny 2,3181 0 0 AOPK ČR 
360 PR Ralsko 22,3157 0 0 krajský úřad 
422 PP Stříbrník 0,7876 0 0 krajský úřad 

2109 PP Pod Hvězdou 1,8474 1,4843 80,35 AOPK ČR 
5637 OP Jílovka 4,1578 1,1129 26,77 krajský úřad 
5637 PR Jílovka 8,3106 3,8051 45,79 krajský úřad 
2255 OP Rašeliniště Mařeničky 7,114 3,6705 51,6 AOPK ČR 
2255 PP Rašeliniště Mařeničky 5,8264 5,5354 95,01 AOPK ČR 
5673 PR Luž 25,8879 0 0 AOPK ČR 
5674 OP U Rozmoklé žáby 4,9901 1,6753 33,57 AOPK ČR 
5674 PP U Rozmoklé žáby 1,539 0,8703 56,55 AOPK ČR 
2414 OP Bílé kameny 2,3758 0 0 AOPK ČR 
2414 PP Bílé kameny 0,6615 0 0 AOPK ČR 
2431 NPR Břehyně-Pecopala 968,4556 446,9191 46,15 AOPK ČR 
2152 OP Brazilka 6,0431 0,5569 9,22 AOPK ČR 
2152 PP Brazilka 8,6105 2,0193 23,45 AOPK ČR 
2490 OP Dutý kámen 2,6282 0,7001 26,64 krajský úřad 
2490 PP Dutý kámen 6,6256 0,0001 0 krajský úřad 
1908 OP Vlhošť 20,9587 0 0 AOPK ČR 
1908 PR Vlhošť 82,2306 0,0943 0,11 AOPK ČR 
2190 PP Stříbrný vrch 1,7718 0 0 AOPK ČR 
2192 PP Martinské stěny 3,1294 0 0 AOPK ČR 
3410 OP Okřešické louky 7,0473 1,0159 14,42 AOPK ČR 
3410 PP Okřešické louky 2,4677 2,1526 87,23 AOPK ČR 
5704 NPP Jestřebské slatiny 114,2994 54,4085 47,6 AOPK ČR 
5704 OP Jestřebské slatiny 34,5749 7,6222 22,05 AOPK ČR 
5775 OP Zahrádky u České Lípy 3,8092 0 0 krajský úřad 
5775 PP Zahrádky u České Lípy 12,5219 0 0 krajský úřad 
1794 PP Děvín a Ostrý 33,7204 0 0 krajský úřad 
1795 PP Široký kámen 29,4481 0 0 krajský úřad 
1796 PP Rašeliniště Černého rybníka 4,2555 1,8256 42,9 krajský úřad 
1797 PP Divadlo 2,4499 0 0 krajský úřad 
1798 PP Stohánek 0,2631 0 0 krajský úřad 
1799 PP Jelení vrchy 7,9079 0 0 krajský úřad 
1352 OP Vranovské skály 9,3014 0 0 krajský úřad 
1352 PP Vranovské skály 12,9222 0 0 krajský úřad 
1354 PP Husa 3,9015 0 0 AOPK ČR 
1356 PP Kaňon potoka Kolné 5,1472 0,2029 3,94 krajský úřad 
1738 PP Ronov 8,9608 0 0 AOPK ČR 
1775 OP Terasy Ještědu 26,0438 0,0411 0,16 krajský úřad 
1775 PP Terasy Ještědu 120,899 0,0596 0,05 krajský úřad 

KOD – číselný kód, pod kterým je MZCHÚ vedeno v ÚSOP (Digitálním registru Ústředního seznamu ochrany přírody); 
KAT – kategorie MZCHÚ: OP-ochranné pásmo, PR-přírodní rezervace, NPR-národní přírodní rezervace, NPP-národní 
přírodní památka, PP-přírodní památka; Rozloha biotopu - uvádí souhrnně rozlohu biotopů s vazbou na podzemní vodu v 
hektarech, procento - jejich souhrnné plošné procentuální zastoupení v daném území. 
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Tabulka 8-2 Seznam evropsky významných lokalit (EVL) a ptačích oblastí (PO) v HGR 4640 

KOD SITECODE KAT NÁZEV 
ROZLOHA 

(ha) BIOREG 
PO_ 
vodni PO_habitat PO_druh 

2549 CZ0214013 EVL Kokořínsko 9679,781 
c ano 

 6410, 6430, 7210, 
7230, 8310, 91E0 

 1014, 1016, 
1145, 1149 

2824 CZ0420520 EVL Lužickohorské bučiny 626,5169 c       
2856 CZ0513659 EVL Doksy - zámek 0,5674 c       
2858 CZ0513506 EVL Horní Ploučnice 837,3537 

c ano 

 3150, 3260, 6410, 
6430, 7140, 91D0, 
91E0 

 1016, 1037, 
1061, 1106, 

1355 
2859 CZ0513240 EVL Janovické rybníky 1,8591 c ano   1042 
2861 CZ0514042 EVL Jestřebsko - Dokesko 6924,245 

c ano 

3150, 3160, 6410, 
6430, 7140, 7150, 
7230, 8310, 91D0, 
9410 

1016, 1042, 
1758, 1903 

2862 CZ0510509 EVL Jezevčí vrch 95,9994 c       
2868 CZ0513662 EVL Lemberk - zámek 0,2474 c       
2881 CZ0512100 EVL Roverské skály 1688,581 c       
2883 CZ0513255 EVL Slatinné vrchy 138,4586 c       
2888 CZ0514041 EVL Suchý vrch - Naděje 187,7514 c ano 8310   
2889 CZ0513509 EVL Svitavka 10,1195 c ano   1096 
2891 CZ0514243 EVL Velký a Malý Bezděz 70,3366 c ano 8310   
2892 CZ0513508 EVL Zahrádky 14,3914 c       
2893 CZ0514667 EVL Západní jeskyně 0,0399 c ano 8310   
2894 CZ0513668 EVL Zdislava - kostel 0,0558 c       
5509 CZ0510028 EVL Ralsko 143,6954 c       
5510 CZ0514670 EVL Ronov - Vlhošť 747,3622 

c ano 
 3150, 6410, 6430, 
7140  1014, 1061 

5508 CZ0514669 EVL Poselský a Mariánský 
rybník 

79,6177 
c ano 

 3150, 3160, 6410, 
7110, 7140, 91D0  1016, 1042 

5505 CZ0510441 EVL Binov - Bobří soutěska 455,9207 c ano 9,10E+01   

2281 CZ0511007 PO 
Českolipsko - Dokeské 
pískovce a mokřady 9408,76  ano  

A081, 
A127, A272 

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.  
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Vybrané prioritní lokality jsou takové, u kterých je známé nebo předpokládané výraznější přímé 
ohrožení vodního režimu antropogenními činnostmi. Na těchto lokalitách by bylo vhodné zpracovat 
detailnější hydrogeologický průzkum resp. je podrobit hlubším hydrogeologickým analýzám, zjistit 
optimální parametry vodního režimu konkrétně pro tato území. MZCHÚ byla vybrána jednotlivými 
regionálními pracovišti AOPK ČR v rámci jejich územní působnosti. Platí, že MZCHÚ kategorií PR a 
PP jsou prioritní z regionálního hlediska, zatímco z národního hlediska jsou prioritní MZCHÚ 
kategorií NPR a NPP.  

HGR 4640 obsahuje 2 vybrané lokality, které byly identifikovány jako prioritní s cennými ekosystémy 
z hlediska jejich vazby na podzemní vodu: 

 

Území v CHKO Lužické hory, které není maloplošně zvláště chráněné: RYNOLTICE – POLESÍ 
– PBP PANENSKÉHO POTOKA v ř. km 23,1, ID toku 10222858  

Popis: Nejedná se o maloplošně zvláště chráněné území, jde však o přírodovědně významné území 
s vazbou na podzemní vodu. Drobný vodní tok napájející tři vodní nádrže s výskytem chráněných 
druhů.  

Vodní režim: V povodí toku probíhá odběr vody pro obec, potok je v sezóně opakovaně téměř bez 
vody. 

NPP JESTŘEBSKÉ SLATINY  

Popis: Území patří mezi jeden z nejrozsáhlejších a patrně i nejcennějších komplexů slatinných biotopů 
v českých zemích. Je součástí Evropsky významné lokality Jestřebsko – Dokesko a Ptačí oblasti 
Českolipsko - Dokeské pískovce a mokřady. Vyskytuje se zde nejpočetnější populace kriticky 
ohroženého druhu hlízovce Loeselova (Liparis loeselii), endemit prstnatec český (Dactylorhiza 
bohemica), kriticky ohrožená popelivka sibiřská (Ligularia sibirica) a mnohé další zvláště chráněné 
druhy rostlin a živočichů.  

Vodní režim: Prakticky celé území je v současnosti ovlivněné regulací a zahloubením Robečského 
potoka a soustavou soustavou odvodňovacích příkopů. Část území byla v minulosti nevhodně 
odvodněna, na mnohých plochách došlo k ústupu od hospodaření a tím k degradaci lučních ploch 
zarůstáním náletem. Vzhledem ke snahám AOPK ČR o revitalizaci nivy a toku je žádoucí provést 
(provádět) monitoring podzemních vod. 

 

8.2. POPIS JEDNOTLIVÝCH CHRÁNĚNÝCH ÚZEMÍ 

 

ČESKOLIPSKO - DOKESKÉ PÍSKOVCE A MOKŘADY 

Území PO je jedinečné kombinací velmi suchých stanovišť na pískovcových horninách s převážně 
borovými porosty s nízkou, zpravidla vřesovištní vegetací a pestrou mozaikou mokřadních biotopů, 
jako jsou podmáčené louky, rozsáhlé rákosiny, rašeliniště a rybniční soustavy (dokeská a hradčanská). 
Zvlněná pískovcová pahorkatina je zpestřena vrchy, jež dominují svojí výškou v krajině (Bezděz, 603 
m n. m.), budované vulkanickými horninami, porostlé přirozenými smíšenými resp. listnatými lesy s 
převahou buku. 
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Ptačí oblast (PO) Českolipsko – Dokeské pískovce a mokřady byla vyhlášena nařízením vlády č. 
598/2004 Sb. ze dne 27. října r. 2004. Předmětem ochrany této PO jsou populace jeřába popelavého 
(Grus grus), motáka pochopa (Circus aeruginosus), lelka lesního (Caprimulgus europaeus), skřivana 
lesního (Lullula arborea) a slavíka modráčka (Luscinia svecica) a jejich biotopy. Cílem ochrany je 
zachování a obnova ekosystémů významných pro výše jmenované druhy ptáků v jejich přirozeném 
areálu rozšíření a zajištění podmínek pro zachování populací těchto druhů ptáků ve stavu příznivém z 
hlediska jejich ochrany. 

Součástí ptačí oblasti jsou NPR Novozámecký rybník, Swamp, Břehyně-Pecopala, PR Slunečný dvůr, 
Hradčanské rybníky, Velký a Malý Bezděz a PP Konvalinkový vrch. 

(http://poceskolipsko.unas.cz, 

Honců, M. (2006): Metody monitoringu ptačích oblastí – Českolipsko – Dokeské pískovce a mokřady. Dep. 
AOPK ČR, Praha, 11 pp. - http://www.nature.cz/) 

 

VELKÝ A MALÝ BEZDĚZ 

NPR Velký a Malý Bezděz byla vyhlášena v roce Již od roku 1949 zde byla rezervace Malý Bezděz a 
v roce 1993 došlo ke zřízení Přírodní rezervace Velký a Malý Bezděz. Rezervace je také součástí Ptačí 
oblasti Českolipsko-Dokeské pískovce a mokřady a zároveň je zařazena i mezi Evropsky významné 
lokality, vyhlášené v rámci soustavy evropsky významných chráněných území NATURA 2000. 

 

 
Obrázek 8-2 Velký a Malý Bezděz nad Břehyňským rybníkem.  

(foto: Ladislav Soukup., CC BY-SA 3.0) 

 

Toto chráněné území se nachází na úbočích Malého (578 m n. m.) a Velkého (603 m n. m.) Bezdězu. 
Oba kopce vznikly díky vulkanické činnosti cca před 34 mil. let a jsou tvořeny převážně sodalitickým 
fonolitem (znělcem) s typickou deskovitou a sloupcovitou odlučností. Ve vrcholových partiích 
dochází pod zvětrávajícími skalními výchozy k tvorbě suťových proudů a osypů. 

Převážnou část obou vrchů pokrývají acidofilní bučiny s oligotrofní kamenitou hnědozemí. Dále jsou 
v rezervaci zastoupena společenstva lipových bučin s bohatým bylinným patrem, ve kterém se 

http://poceskolipsko.unas.cz/
http://www.nature.cz/
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vyskytuje i chráněná lilie zlatohlavá (Lilium martagon). Na jižním svahu Velkého Bezdězu se 
uplatňují suťové lesy (dubohabřiny) a v nejvýhřevnějších polohách jsou ve fragmentech zastoupeny 
subxerofilní dubohabrové háje. V rezervaci můžeme najít např. chráněný řeřišničník skalní 
(Cardaminopsis petraea), hvozdík sivý (Dianthus gratianopolitanus) a česnek tuhý (Allium strictum) 
nebo vzácné dřeviny jalovec obecný (Juniperus communis) a jeřáb muk (Sorbus aria). 

Nejvýznamnějším živočišným druhem a hlavním předmětem ochrany je tesařík alpský (Rosalia 
alpina). Tento brouk patří k nejohroženějším tesaříkům naší fauny. Dříve tesařík alpský obýval 
většinu území naší republiky, ale v poslední době již téměř vyhynul. Jeho larvy se zde vyvíjejí 
převážně v polosuchém až suchém dřevě větví a kmenů buku lesního (Fagus sylvatica).  

K dalším zdejším entomologickým vzácnostem náleží populace mandelinky Chrysomela asclepiadis 
vázané na porosty tolity lékařské (Vincetoxicum hirundinaria) a výskyt tesaříka jilmového (Necydalis 
ulmi) vázaného na lesní porosty s vtroušeným jilmem horským (Ulmus glabra). V ledové propasťovité 
jeskyni puklinového charakteru (v chladné části roku se v ní tvoří a udržuje led, který v teplé části 
roku roztává) na severním svahu Velkého Bezdězu je potvrzen také výskyt silně ohroženého netopýra 
velkouchého (Myotis bechsteinii). V bučinách obou Bezdězů je uváděn i výskyt silně ohroženého 
mloka skvrnitého (Salamandra salamandra). 

Dlouhodobým cílem ochrany přírody je v NPR Velký a Malý Bezděz zachování lesních porostů 
s druhovou skladbou blízkou přirozené a zároveň udržení výskytu vzácných společenstev a rostlinných 
i živočišných druhů (především populace kriticky ohroženého tesaříka alpského). Důležité je také 
zachování stávajícího charakteru bezlesé plochy s jižní expozicí na strmém skalnatém svahu nad 
cestou k hradu. Toto subxerotermní stanoviště bylo v minulosti odlesněno a v současnosti plochu 
osidlují pestrá teplomilná společenstva. Proto je zde pravidelný výřez náletových dřevin. 

(http://kokorinsko.ochranaprirody.cz) 

 

EVL A PP SUCHÝ VRCH – NADĚJE 

 
Obrázek 8-3. Jeskyně Kovárna na Milštejně - vodou ohlazený průlez mezi první a druhou komorou.  

(foto: Jiří Kühn., http://www.luzicke-hory.cz/) 

 

http://kokorinsko.ochranaprirody.cz/
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Milštejn je výrazný skalní strukturní hřbet z kvádrových pískovců až křemenců turonu a coniaku. 
Dnes jsou na Milštejně známé tři větší jeskyně, jejichž ohlazené stěny naznačují, že vznikly erozním 
působením vody. Největší a nejznámější z nich je asi 45 m dlouhá Kovárna, jejíž ústí se nachází na 
východním úpatí skalního masivu. Za nízkým vchodem se jeskyně větví do dvou směrů. Suchý vrch je 
výrazný neovulkanicky podmíněný suk s rozsáhlou vrcholovou plošinou, nad níž vystupují dva 
vrcholy (638 a 641 m n. m.) s mrazovými sruby a balvanitými sutěmi, na severu se nachází puklinová 
Ledová jeskyně (přírodní památka), v níž se z důvodu stagnace chladného vzduchu udržuje 
dlouhodobě ledová pokrývka. Hlavním půdním typem v oblasti jsou kambizemě dystrické. Krajinná 
charakteristika: Milštejn i Naděje jsou jedinečné přírodní útvary, které nemají obdobu v širokém okolí.  

Lokalita je velmi cenná z hlediska biodiverzity i z hlediska studijního, neboť bohatá podrostová 
květena na Milštejně má zřetelně reliktní charakter. Cenné jsou i porosty pionýrských dřevin na sutích 
Suchého vrchu. 

Jedna z mála známých a dobře zachovaných lokalit s výskytem reliktního druhu netopýra velkouchého 
(Myotis bechsteinii) na území ČR s dostatečnou plochou listnatých (zejména bukových) porostů, s 
dostatkem doupných stromu pro letní i zimní ukryt umožňující existenci stabilní populace. 
Významným prvkem na lokalitě je pseudokrasová jeskyně, sloužící jako sociální místo, využívané v 
podzimním aspektu k páření. 

Součástí EVL je přírodní památka Naděje. Ledová jeskyně se nachází vysoko na severním svahu 
Suchého vrchu. Je to poměrně zajímavá pseudokrasová puklinová jeskyně, která byla pro svou 
výjimečnost v roce 1966 vyhlášena chráněnou přírodní památkou. Vznikla mrazovým zvětráváním, při 
němž se ve znělcovém masivu na svahu kopce vytvořilo množství větších i menších puklin, 
překrytých později rozsáhlým suťovým polem. 

Vnitřní prostor jeskyně tvoří asi 30 m dlouhá a 2-4 m široká svislá puklina, orientovaná ve směru 
východ-západ a na povrchu utěsněná sutí a hlínou. Vchod je asi 6 m nad dnem jeskyně. Vpravo od něj 
je delší, téměř rovná chodba, končící několika plazivkami, levá část je přístupná hůře, protože se 
prudce svažuje a většinou bývá zaplněna silnou vrstvou ledu nebo vodou. V jeskyni je znemožněna 
cirkulace vzduchu. Jediným otvorem v její horní části v zimě vniká dovnitř těžší chladný vzduch, 
který pak jeskyni vyplňuje po celý rok a udržuje v ní stálou teplotu blízkou bodu mrazu. Z par v 
ovzduší i z prosakující vody se vytváří jinovatka, ledové náteky, rampouchy a podlahový led, jehož 
mocnost v nejnižším místě jeskyně dosahuje až 2 m. Výzdoba je nejbohatší v předjaří, když taje sníh a 
puklinami dovnitř proniká nejvíce vody, zatímco v létě se většinou udržuje jen podlahový led. 

(http://www.luzicke-hory.cz, http://www.nature.cz) 

 

HORNÍ PLOUČNICE 

Mezi Českou Lípou a Policí protéká Ploučnice druhohorními svrchnokřídovými sedimenty. Mezi 
Policí a Děčínem prohloubila údolí v třetihorních vulkanitech a vulkanosedimentárních horninách. 
Kromě modálních a glejových fluvizemí se podél nivy Ploučnice vytvořily glejové regozemě, modální 
pseudogleje až gleje a eutrofní variety modálních kambizemí. 

Ploučnice pramení na JZ svahu Ještědu v nadmořské výšce 654 m. Ploučnice je pravobřežní přítok 
Labe v Děčíně v nadmořské výšce 122 m. Plocha povodí činí 1 193,9 km2. Délka toku je 106,2 km. 
Od městečka Osečná teče západním směrem přes Mimoň, Českou Lípu do Děčína. 

Svrchní část řeky protéká Českou křídovou tabulí. Od Police po Děčín pak Českým středohořím. Mezi 
Českou Lípou a Mimoní protéká řeka Ploučnice přilehlými podmáčenými loukami a lužními lesy. 

http://www.luzicke-hory.cz/
http://www.nature.cz/
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K lokalitě náleží také soustava Hradčanských rybníků. Z Mimoně pokračuje EVL jednak po 
Panenském potoce až k Markvartickému rybníku v Jablonném v Podještědí a dále po Ploučnici k 
přítoku s Ještědským potokem a po Ještědském potoce až do Křižan. Lokalita zahrnuje i vrch Strážný 
u Mimoně, jehož nadmořská výška je 362 m. 

 

 
Obrázek 8-4. Meandry Ploučnice  
(foto: Ivan Anderle, http://itras.cz) 

 

Ploučnice (i toky v navazujícím povodí) je na větší části toku v EVL zachovalým přirozeně 
meandrujícím tokem. Díky tomu je podél toku i v nivě řeky zachována pestrá mozaika vodních, 
mokřadních i lučních společenstev, na něž mimo nivu navazujíc i cenná společenstva lesostepní. Na 
tento komplex je vázáno velké množství zvláště chráněných a vzácných druhů rostlin a živočichů. 
Například pouze na lokalitě Mokřiny mezi Žízníkovem a Vlčím Dolem bylo ve společenstvech 
podmáčených, rašelinných i vysychavých luk, rákosin, potočních a mokřadních olšin a na místech 
odvodňovacích příkopů potvrzeno 21 zvláště chráněných druhů rostlin (z celkového počtu 135 druhů), 
jako např. ostřice Davallova (Carex davalliana), o. šupinoplodá (C. lepidocarpa), o. blešní (C. 
pulicaris), prstnatec májový (Dactylorhiza majalis), rosnatka okrouhlolistá (Drosera rotundifolia), 
kruštík bahenní (Epipactis palustris), žebratka bahenní (Hottonia palustris), pupečník obecný 
(Hydrocotyle vulgaris), vachta trojlistá (Menyanthes trifoliata), vrbina kytkokvětá (Lysimachia 
thyrsiflora), klikva bahenní (Oxycoccus palustris), tolije bahenní (Parnassia palustris), všivec bahenní 
(Pedicularis palustris), kapradiník bažinný (Thelypteris palustris), upolín nejvyšší (Trollius 
altissimus), a dále řada druhů uvedených v Červeném seznamu cévnatých rostlin České republiky, 
jako např. ďáblík bahenní (Calla palustris), ostřice odchylná (Carex appropinquata), o. Hartmanova 
(C. hartmanii), suchopýr širokolistý (Eriophorum latifolium), bařička bahenní (Triglochin palustre), 
sítina ostrokvětá (Juncus acutiflorus), ptačinec bahenní (Stellaria palustris) aj. Lokalit podobného 
charakteru se v nivě horní Ploučnice vyskytuje více, ovšem převážná většina porostů lemujících řeku 
Ploučnici a Svitávku nebyla po mnoho let obhospodařována. V současné době dochází na některých 
místech k částečnému znovuobnovení hospodaření na těchto vlhkých, kdysi velmi hodnotných 
loukách. 

Území je velmi významnou lokalitou pro vydru říční (Lutra lutra), která se zde pravidelně 
rozmnožuje. Jedná se o významný migrační koridor pro šíření německé metapopulace vydry říční do 
ČR. Lokalita je jedním z mála stanovišť, které v širším regionu obývá kuňka ohnivá (Bombina 
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bombina). Velmi významná je lokalita pro rozmnožování lososa obecného (Salmo salar) a vývoj jeho 
juvenilních stádií. Silná, pravidelně se rozmnožující populace klínatky rohaté (Ophiogomphus cecilia) 
je významná v celonárodním měřítku. Jedna z mála lokalit s výskytem vrkoče bažinného (Vertigo 
moulinsiana) v Čechách.  

(http://www.nature.cz) 

 

HRADČANSKÉ RYBNÍKY 

 
Obrázek 8-5. Hradčanské tůně.  

(foto:Ladislav Soukup CC BY-SA 3.0) 

 

PR Hradčanské rybníky je systém mokřadních biotopů na oligotrofní rybniční soustavě. Soustava 4 
lesních rybníků různě velkých je propojena Hradčanským rybníkem. Z lesních biotopů jsou zde 
zastoupeny mokřadní olšiny a rašelinné brusnicové bory. 

Předmětem ochrany je ochrana cenné biocenozy typické pro dokeskou plošinu. Pestrost biotopů 
umožňuje výskyt řady zcela ekologicky odlišných druhů. Pestrost je zachovávána především 
potlačováním sukcese kosením mokřadních porostů a výřezem dřevin. Společenstva otevřených 
trávníků a písčin jsou podporována netradičně, opakovaným mechanickým rozrušováním substrátu, 
např. rozježděním či rozšlapáním. Míra disturbance musí být ale vhodně zvolena, tak aby rostliny 
mohly dokončit svůj vegetační cyklus a intenzita zásahu pro ně nebyla likvidační. 

Podklad tvoří svrchnokřídové pískovce zakryté čtvrtohorními fluviálními sedimenty. Půdy jsou 
zastoupeny glejem organozemí. 

Území je pestrou mozaikou biotopů, jak lesního tak nelesního charakteru. S přítomností vodních ploch 
a gradientem velkosti se jedná o lokalitu s vysokou druhovou pestrostí a ekologickou tolerancí. 
Nalezneme zde jak druhy mokřadů, tak i druhy suchých stanovit vázané na písky. Lesní biotopy jsou 
reprezentovány olšinami, různé míry podmáčenosti, na ně navazují brusnicové borové rašelinné lesy 
přecházející v suché bory. Místy nalezneme i rašelinné smrčiny. V rašelinných lesích hojně nalezneme 
vlochyni bažinou, rojovník bahenní. Dominantou v bylinném patře bývá bezkolenec, který svou 
přítomností naznačuje kolísavou hladinu podzemní vody během roku. V olšinách se hojně vyskytuje v 
místech se stagnující vodou rdest alpský, vrbina kytkokvětá nebo ďáblík bahenní a řadu druhů ostřic. 
Z kapradin je typický hojný výskyt kapradiníku bažinného. Výjimečný je výskyt drobné trávy odemky 
vodní rostoucí na břehu Hradčanského rybníka. Tento nenápadný druh má pouze 3 lokality v Čechách. 

Oligotrofní charakter vod umožňuje výskyt řady vodních druhů rostlin náročných na čistotu vody. 
Patří k nim především rdesty, mezi vzácné obyvatele rybníku Držník patří např. rdest trávolistý nebo 

http://www.nature.cz/
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rdest Zizův. Na přechodu mezi lesními biotopy a volnou hladinou rybníků se na podmáčených místech 
vytvořily rašelinné biotopy, na suchých místech naopak místa s výskytem paličkovce nachového. V 
přítoku Hradčanského rybníka hojně nalezneme masožravý druh rosnatku okrouhlolistou a další druhy 
typické pro tento biotop. 

Litorální porosty lesních rybníků jsou domovem řady druhů ptáků. Od drobných jako jsou rákosníci 
tak i po ty větší. Na rybníku Držník pravidelně hnízdí labuť velká, vzácně můžeme v jarních měsících 
pozorovat i jeřába popelavého. Tato oblast je také hnízdištěm čápa černého. V borových lesích 
můžeme za teplých letních večerů slyšet v okolí pasek lelka lesního. 

V území bylo nalezeno 37 druhů měkkýšů. V letech 1989-1993 byl v území proveden podrobný 
lepidopterologický průzkum, celkem bylo zjištěno 698 druhů motýlů, z čehož 4 druhy byly zcela nové 
pro českou faunu, např. zavíječ pryskyřičný. 

(http://kokorinsko.ochranaprirody.cz/) 

 

JEZEVČÍ VRCH 

EVL a NPR tvoří význačná znělcová kupa severně od silnice I/13 mezi městy Cvikov a Jablonné v 
Podještědí. Mimořádně cenné porosty suťových lesů a květnatých bučin s hojným výskytem Lunaria 
rediviva, nejrozsáhlejší komplex přirozeného listnatého lesa ve východní části Lužických hor, typicky 
je vyvinut tzv. vrcholový fenomén.  

 

 
Obrázek 8-6. Kyčelnice devítilistá (Dentaria enneaphyllos).  

(foto: Zdeněk Patzelt, http://www.cittadella.cz) 

 

Jezevčí vrch (665 m n. m., dříve nazývaný také Jílový vrch, Limberg nebo Dachsberg), dominanta 
jihovýchodní části Lužických hor, je poměrně rozložitá znělcová kupa s vložkami čedičů, nižší partie 
jsou tvořeny turonskými pískovci. Jezevčí vrch se nachází v geomorfologickém celku Ralská 
pahorkatina, v okrsku Cvikovská pahorkatina. Od vlastních Lužických hor, od kry Hvozdu a Sokola, 
je kra Jezevčího vrchu oddělena Heřmanickým zlomem. 

V roce 1967 byla zřízena státní přírodní rezervace Jezevčí vrch, přehlášena na národní přírodní 
rezervaci roku 1992. Hlavním předmětem ochrany je uchování typického smíšeného lesa charakteru 
květnatých bučin a suťových lesů s bohatým podrostem na znělcovém podkladě s výskytem řady 
chráněných druhů rostlin a živočichů.  

http://kokorinsko.ochranaprirody.cz/
http://www.cittadella.cz/
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Na svazích pod vrcholem se vyskytuje nejrozšířenější lesní formace rezervace - tzv. květnaté bučiny. 
Ve stromovém patře převládá buk lesní a přistupují k němu další dřeviny - javor klen, jasan ztepilý, 
habr obecný, jilm horský, smrk ztepilý a vzácně jedle bělokorá. V bohatém bylinném patře se 
vyskytují typické druhy květnatých bučin - bažanka vytrvalá (Mercurialis perennis), kyčelnice 
cibulkonosná (Dentaria bulbifera), kyčelnice devítilistá (Dentaria enneaphyllos), mařinka vonná 
(Galium odoratum), vraní oko čtyřlisté (Paris quadrifolia) a významný je především rozsáhlý porost 
měsíčnice vytrvalé (Lunaria rediviva). Rozlohou se jedná o jednu z největších lokalit tohoto 
chráněného druhu v Lužických horách. 

Vzácný střevlík nepravidelný (Carabus irregularis) a střevlík Cychrus attenuatus jsou příklady 
reliktních druhů ukazujících na přirozenost porostů, jsou úzce vázáni na původní smíšené lesy. 

Pískovcové skály na úbočí Jezevčího vrchu jsou tradičním hnízdištěm výra velkého (Bubo bubo), 
našeho největšího druhu sovy. Hnízdo bývá ve skalní dutině, rozsedlině, přímo na holé zemi, často 
používá i staré hnízdo jiných ptáků (větší dravci, volavka, čáp černý). Koncem března až v dubnu 
snáší samice 2 – 4 vejce, na nichž sedí asi 35 dní, přičemž ji krmí samec. Mláďata zůstávají na hnízdě 
asi 6 týdnů. Hlavní potravou jsou malí i středně velcí obratlovci, především však hraboší. 

(http://www.cittadella.cz) 

 

VELKÝ VÁPENNÝ 

 
Obrázek 8-7. Velký Vápenný, Ještědsko-kozákovský hřbet.  

(foto: Ondřej Svačinka, http://fotoarchiv.geology.cz) 

 

Přírodní rezervace Velký Vápenný se rozkládá na vápencovém vrchu (790m) poblíž vsi Jítrava, na 
území obce Bílý Kostel nad Nisou. Zahrnuje společenstva původního horského kleno-bukového lesa 
ve vrcholové poloze a společenstvo květnatých bučin na vápencích. V lokalitě žije velké množství 
zákonem chráněných druhů živočichů např. holub doupňák, slepýš křehký a další. 

Součástí rezervace je i velký vápencový lom, v němž se nachází nejznámější a dosud největší 
objevený prostor Ještědského krasu - Západní jeskyně, která též patří mezi EVL. Byla objevena roku 
1956 a má unikátní výzdobu (čirý kalcit). Krápníková výzdoba je pestrá a zahrnuje i průhledné 
stalaktity včetně excentrických krápníků a tzv. heliktity (drobné formy krápníků rostoucích všemi 

http://www.cittadella.cz/
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směry). Jeskyně není volně přístupná. Jedná se o nejvýznamnější krasovou jeskyni v severních 
Čechách. Na lokalitě se nachází i další krasové jevy, např. škrapy a drobný pramenní vývěr. Je 
významným zimovištěm netopýrů např. silně ohroženého netopýra velkého, netopýra ušatého nebo 
kriticky ohroženého vrápence malého. Na spodním okraji rezervace se nachází i studánka. 

Lom odkrývá sled svrchnodevonských vrstev, jehož interpretace zásadně ovlivňovala geotektonické a 
stratigrafické koncepce v západosudetské oblasti, jmenovitě rozdílné hodnocení variské a 
mladokaledonské orogeneze. V lomu vystupují černé fylity s faunou spodního famenu, nadložní sled 
famenských vápenců s konodonty a fylitické břidlice hraničního intervalu devon-karbon s trilobitovou 
faunou. Jde tedy též o velmi významnou paleontologickou lokalitu, která je opěrným stratigrafickým 
bodem, významným též z hlediska eventostratigrafie (dokumentuje zvl. účinek tzv. hangenberského 
eventu při hranici devon-karbon). Z nižšího lomu pocházejí prvé nálezy fosilií z české části 
západosudetské oblasti. Lom je názorným příkladem tektonické stavby - asymetrické silně překocené, 
téměř izoklinální antiklinály.  

(https://www.ceskehory.cz, http://lokality.geology.cz) 

 

RALSKO 

 
Obrázek 8-8 Ralsko.  

(foto: Mirek256, CC BY-SA 3.0) 

 

Oficiální úřední ochrany (PR a EVL Ralsko) se cenným skalním útvarům a ekosystémům kopce 
dostalo již v roce 1933. Chráněn byl nejen vlastní vrchol s ruinou hradu, jako je tomu dnes, ale i nižší 
navazující svahy se smíšenými bukovými porosty a vzácnou podrostní květenou. Roku 1967 došlo k 
zúžení ochrany jen na samotný vrchol. Postupem let ještě několik ha z výměry tehdejší státní přírodní 
rezervace ubylo. V roce 2005 byla na Ralsku vymezena stejnojmenná evropsky významná lokalita k 
ochraně bučin a suťových lesů, která plošně překrývá a propojuje obě stávající chráněná území. 

Vrchol Ralska je tvořen mocnou žilou neovulkanitů směru SV-JZ. Ta byla těžena v lomu na jz. úbočí 
Ralska a tvoří na vrcholu výrazný hřbet označovaný německými autory jako Schauhübel. Hornina byla 
určena jako silně alkalický sodalitický trachyt. Žíla má řadu odžilků svírajících s ní ostré úhly. Na 
severovýchodním úbočí bylo zjištěno těleso trachytoidu. Níže ve svazích vycházejí na povrch 
svrchnokřídové křemenné pískovce jizerského souvrství (střední turon). Na svazích pod vrcholem jsou 
rozsáhlá suťová pole, místy až balvanové haldy a proudy. 

 

https://www.ceskehory.cz/
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Díky oslunění a živnosti stanoviště se na vrcholu mohly vyvinout fragmenty teplomilné doubravy s 
tolitou lékařskou (Vincetoxicum hirundinaria), jetelem alpínským (Trifolium alpestre), náprstníkem 
velkokvětým (Digitalis grandiflora) a různými druhy vzácných jestřábníků. Na skalách nás upoutají 
růžice netřeskovce výběžkatého (Jovibarba globifera) a trsy teplomilných trav strdivky sedmihradské 
(Melica transsilvanica) či kostřavy sivé (Festuca pallens). K regionálně vzácným dřevinám patří 
skalník celokrajný (Cotoneaster integerrimus) a jeřáb dunajský (Sorbus danubialis). Spáry hradního 
zdiva jsou typickým stanovištěm drobných kapradinek sleziníků a puchýřníků, mezi nimiž byla 
nedávno po letech znovu objevena silně ohrožená kapradinka skalní (Woodsia ilvensis). K 
zajímavostem z prostoru hradní zříceniny patří trs kdysi zde vysazeného kontryhele alpínského 
(Alchemilla alpina), který snadno poznáme podle dekorativních dlanitosečných listů. 

Zazemněná hrubě balvanitá suť na severním svahu je pokryta starým lesem, v jehož podrostu dominují 
kapradiny, pomístně střídané chráněnou měsíčnicí vytrvalou (Lunaria rediviva) nebo ostrůvky zde 
vzácnějšího árónu plamatého (Arum maculatum) a česneku medvědího (Allium ursinum).  

Území rezervace a navazující les hostí i mnoho vzácných živočichů. Hnízdí tu např. chráněný krkavec 
velký (Corvus corax) nebo výr velký (Bubo bubo), z minulosti je známo i hnízdění sokola 
stěhovavého (Falco peregrinus), který sem i dnes občas zalétá. Z bezobratlých patří bezesporu k 
nejvzácnějším obyvatelům bukového lesa evropsky chráněný tesařík alpský (Rosalia alpina). 
Vzácnosti entomofauny doplňuje krasec lipový (Scintillatrix rutilans) nebo horský střevlík (Carabus 
irregularis). Na vrcholové sutě a na prostor hradní zříceniny je vázána reliktní malakofauna. 

(http://krkonose.krnap.cz, http://lokality.geology.cz) 

 

VRANOVSKÉ SKÁLY 

 
Obrázek 8-9 Juliina vyhlídka na Vranovských skalách pod Ralskem.  

(foto: Zdeněk Pražák, CC BY-SA 3.0) 

 

Přírodní památka Vranovské skály byla vyhlášena v roce 1991 na ploše 12,92 ha. Přírodní památku 
tvoří nápadné pískovcové skalní útvary na jihozápadním úpatí Ralska. Členité skalní bloky pokrývá 
reliktní bor s vtroušenými zakrslými exempláři buku lesního (Fagus sylvatica), úpatní polohy porůstají 

http://krkonose.krnap.cz/
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kulturní bory a smíšený les se smrkem ztepilým (Picea abies) a modřínem opadavým (Larix decidua). 
Na hranách skal s výchozy vápnitých pískovců jsou zachovány fragmenty reliktních borových porostů 
s některými vzácnými teplomilnými druhy rostlin, jako jsou silně ohrožená medvědice lékařská 
(Arctostaphylos uva – ursi), kokořík vonný (Pollygonatum odoratum) nebo česnek tuhý (Allium 
strictum). Při úpatí skal, na mírnějších svazích s hlubší půdou, se nachází botanicky pozoruhodná 
populace zvláštního taxonu z okruhu ostřice oddénkaté (Carex rhizina), pro který je obvykle užíváno 
jméno ostřice tlapkatá velkonohá (Carex pediformis subsp. macroura), která roste pouze na dvou 
lokalitách v ČR. V posledních letech zde byl nalezen vláskatec tajemný (Trichomanes speciosum). 

Vyskytuje se běžná lesní zvířena, na skalách nepravidelně hnízdí poštolka obecná (Falco tinnunculus). 

(http://kabes.wz.cz/IC_Hradcany) 

 

STŘÍBRNÍK 

 
Obrázek 8-10 Stříbrník.  

(foto: mapy.cz) 

 

PP Stříbrník je vypreparovaný vrchol čedičové kupy, tvořený zbytkem sopouchu se třemi 
morfologicky výraznými, samostatně vzniklými a vůči sobě paralelně posunutými vrcholy.  

Na vrcholové části vrchu protažené do směru SZ-JV vychází neovulkanické, zřejmě žilné těleso, 
vypreparované z pískovců březenského souvrství (coniac). Jedná se o vypreparovaný neovulkanický 
suk tvořený slabě olivinickým, nefelinickým bazanitem. Bazanity se místy vyznačují sloupkovitým 
rozpadem. V podloží jsou svrchnokřídové pískovce české křídové tabule (střední turon), do kterých 
proniklo třetihorní těleso olivinického čediče doprovázené tufy. Doprovodnými fenomény třetihorního 
vulkanismu jsou zde tufové aglomerace a kontaktní metamorfóza pískovců a slínovců. Při JV úpatí na 
kontaktu s pískovcem jsou v hornině patrné četné křemenné žilky. Tektonické porušení pískovců 
podmínilo vznik zajímavého vulkanického útvaru, který představuje spojení protaženého sopouchu s 
několika navzájem posunutými částmi žilného tělesa. Hornina má sloupcovitou odlučnost a je nápadná 
partiemi, které obsahují až 3 cm velké vyrostlice agregátů rhönitu, vzniklých přeměnou krystalů 
amfibolu. Na čedičový výchoz je vázána zde vzácná teplomilná vegetace. 

(http://lokality.geology.cz, http://zivotni-prostredi.kraj-lbc.cz/) 
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POD HVĚZDOU 

Přírodní památka Pod Hvězdou leží v ohybu údolí Litického potoka 1 km jižně od osady Litice a 500 
m severně od osady Hvězda náležející k Obci Blíževedly. Nachází se ve výšce 314-320 m n. m. na dně 
ústí úzkého a hlubokého pískovcového údolí, které se zde severním směrem široce otevírá do rozlehlé 
pánve. Jádrová část území je tvořena mokřadními loukami s porosty keřových vrb a dalších dřevin na 
prameništi s několika uměle vytvořenými tůňkami. Zbývající část památky je tvořena suchou 
květnatou loukou s navazujícími porosty náletových dřevin. Posláním přírodní památky je ochrana 
mokřadních společenstev a na ně vázaných druhů rostlin a živočichů. Jedná se především o 
ekosystémy vlhkých pcháčových luk a tužebníkových lad, vegetace vysokých ostřic a drobné tůňky na 
prameništi. Rostliny i živočichové jsou ohroženy zejména postupným zarůstáním otevřených lučních 
partií náletovými dřevinami i konkurenčně silnějšími bylinami.  

Péče o toto území je tedy zaměřena hlavně na pravidelné kosení lučních porostů a odvážení pokosené 
hmoty z těchto ploch. Tím se zamezí přílišnému hromadění organické hmoty poskytující živiny 
nežádoucím rostlinám (např. kopřivám). Průběžně se odstraňují náletové dřeviny a čistí drobné tůňky 
od nánosů sedimentu. 

 

 
Obrázek 8-11 Studánka Pod Hvězdou.  

(foto: Miloš Vodička, http://www.estudanky.eu) 

 

Svahy a skalní stěny nad údolní nivou budují převážně středně až hrubě zrnité, výše hrubozrnné 
křemenné pískovce kvádrové se slabě zastoupenou jílovitoprachovitou základní hmotou. Místy jsou 
pískovce i slínité, do podloží zjemňují a přibývá jim vápnité složky. Zcela ojediněle se v této části 
spodní pískovcové sekvence jizerského souvrství (střední turon) mohou vyskytnout slabé litologicky 
odlišné vložky (např. vápnité). Údolní niva s mokřadem, která navazuje na ohyb Litického potoka, je 
tvořena písčitými a hlinitopísčitými sedimenty. Pod zčásti využívaným prameništěm při jejím 
východním okraji lze předpokládat malý výskyt zemité slatiny (holocén). Lokalita leží na jižním okraji 
středohorského zlomu, označovaného zde jako úštěcký. Vliv tektonického porušení pískovců se 
projevuje výskytem četných pramenů, které umožňují existenci zdejšího mokřadu. 

Mokřadní louky jsou tvořeny především porosty ostřic (hlavně ostřice ostrá – Carex acutiformis), 
tužebníku jilmového (Filipendula ulamria) a roztroušenými porosty vrby ušaté (Salix aurita) a vrby 
popelavé (Salix cinerea). Významný je výskyt zvláště chráněných druhů rostlin zařazených v kategorii 
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ohrožené druhy, a to prstnatce májového (Dactylorhiza majalis) a upolínu nejvyššího (Trollius 
altissimus). 

Ve květech krvavce totenu (Sanguisorba officinalis) se vyvíjejí housenky dvou silně ohrožených 
zvláště chráněných druhů motýlů, modráska očkovaného (Maculinea teleius) a modráska bahenního 
(Maculinea nausithous), objevených na území památky teprve v roce 2006. V malých tůňkách, které 
zde vytvořila Správa CHKO Kokořínsko, probíhá vývoj larev několika silně ohrožených druhů 
obojživelníků - rosnička zelená (Hyla arborea), skokan štíhlý (Rana dalmatina), čolek horský 
(Triturus alpestris) a čolek obecný (Triturus vulgaris). 

(http://kokorinsko.ochranaprirody.cz) 

 

JÍLOVKA 

 
Obrázek 8-12 Rybník Jílovka.  

(foto: David Desenský, mapy.cz) 

 

Předmětem ochrany PR Jílovka je smíšený listnatý les s cennou mykoflórou a Kravský rybník s 
bohatou makrofytní vegetací a s pestrou zoocenózou. přírodní rezervace je tvořena dvěma odlišnými 
biotopy – smíšeným listnatým lesem a hospodářsky málo využívaným rybníkem. 

Hlavním předmětem ochrany v lese je výskyt bohaté mykoflóry, včetně řady druhů ohrože-ných a 
regionálně vzácných; nejvýznamnější je pak nález druhu Arrhenia retiruga (mecháčku síťnatého), 
dosud považovaného za druh v ČR vyhynulý. Z hlediska dalších složek bioty není les nijak výjimečný 
– klíčovým požadavkem je proto zajistit podmínky pro udržení a rozvoj cenné mykoflóry. Význačné 
druhy hub zjištěné na lokalitě mají různé ekologické požadavky, jsou vázány na živé i odumřelé 
rostliny či jejich části, a to nejen na dřeviny. Obecně lze říci, že houbám nejvíce vyhovují druhově 
pestré, strukturované lesní porosty s velkým podílem odumírajícího a odumřelého dřeva a dalšího 
organického materiálu. 

Kravský rybník, který tvoří druhou část navrhované rezervace, patří k nejméně hospodářsky zatíženým 
rybníkům holanské soustavy. V současnosti je možná jediným bez výraznější rybí obsádky, což se mj. 
příznivě odráží v bohatém rozvoji vodních makrofyt, početných popula-cích ohrožených obojživelníků 
a pestré skladbě vodní avifauny. 

V prostoru přírodní rezervace je podloží tvořeno teplickým souvrstvím a spodní částí březenského 
souvrství, tj. slínovci a vápnitými jílovci až vápnitojílovitými prachovci (spodní coniak-svrchní turon). 
Jihozápadně od Kravského rybníka pak vystupuje jizerské souvrství s převážně středně zrnitými 
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křemennými pískovci (svrchní-střední turon). Ve sníženinách podél vodotečí jsou rozšířeny fluviální 
písčité hlíny holocénního stáří. 

(Višňák R., 2010: Plán péče pro PR Jílovka, http://zivotni-prostredi.kraj-lbc.cz) 

 

RAŠELINIŠTĚ MAŘENIČKY 

PP Rašeliniště Mařeničky se nachází v údolní nivě Svitávky na jv. okraji Mařeniček mezi dnešní 
silnicí a starou cestou, vedoucí z Kunratic u Cvikova do Mařenic. Vzniklo na nepropustném jílovitém 
podloží v ploché pramenné sníženině dlouhé okolo 500 m. Rašelina se zde v minulosti také těžila, 
velký zájem o ni byl zejména za 1. světové války, v menší míře se tu dobývala až do 30. let 20. stol. 

 

 
Obrázek 8-13. Přírodní památka Rašeliniště Mařeničky  

(foto: Petr1888, CC BY-SA 3.0) 

 

Protože si rašeliniště dodnes uchovalo svou biologickou hodnotu a vyskytuje se v něm řada 
chráněných druhů rostlin, bylo od roku 2004 vyhlášeno přírodní památkou. Z velké části je porostlé 
březovými porosty, v nichž je nevelká loučka s hojným výskytem klikvy bahenní a rosnatky 
okrouhlolisté, vzácně na ní roste i suchopýr pochvatý. V souvislých porostech převažuje bezkolenec 
modrý, ostřice obecná, ostřice prosová, ostřice zobánkatá a orobinec širokolistý. Na přilehlých 
vlhkých a mokřadních loukách je hojná sítina ostrokvětá, škarda bahenní, vrbina obecná a tužebník 
jilmový, ze vzácnějších druhů se vyskytuje prstnatec májový a mochna bahenní. Východní část 
rašeliniště pokrývá rozsáhlá druhově chudší rákosina, která je vhodná ke hnízdění ptáků. Byly zde také 
nalezeny rašelinné druhy pavouků - slíďáci a některé vážky, jako například vážka jasnoskvrnná a 
šídlatka zelená. Uvnitř rákosiny byla obnovena vodní plocha, která nyní pozvolna zarůstá. 

(http://www.luzicke-hory.cz) 

 

LUŽ 

Výrazná znělcová hora Luž (Lausche, 793 m) vyčnívá nad krajinu z hlavního horského hřebene asi 2 
km jižně od centra Waltersdorfu a 700 m severně od osady Myslivny u Horní Světlé. Luž je nejvyšší 
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horou Lužických a Žitavských hor, ale pro Němce je ještě významnější tím, že je zároveň nejvyšší 
horou, ležící na německém území východně od Labe. 

Podloží Luže tvoří křídové pískovce, které na jižní straně dosahují až do nadmořské výšky 710 m. Na 
pískovcích spočívá asi 20 m mocná vrstva tufu a čediče, vystupující na povrch jen na 
severovýchodním úbočí. Na ní je znělcový vrcholový kužel, který protíná od severního úpatí až skoro 
k vrcholu mladší čedičová žíla.  

V pískovcích na severní straně hory byly v minulosti založeny rozsáhlé lomy, v nichž se při lámání 
kamene nacházely četné zkameněliny. Dnes už jsou lomy ale dávno opuštěné a turistická stezka, která 
jimi v délce kolem 1 km procházela, byla kvůli ochraně hnízdících ptáků zrušena. Z lesem zarostlých 
okrajů hald u nejzápadnějšího lomu na Hellebergu se otevírají pěkné výhledy k severu a 
severovýchodu do Žitavské pánve, lemované táhlými kopci Horní Lužice. 

 

 
Obrázek 8-14. Vrcholová plošina s vyhlídkou na základech staré chaty  

(foto: Jiří Kühn, http://www.luzicke-hory.cz) 

 

Německá strana vrcholu Luže byla roku 1967 vyhlášena přírodní rezervací. V 90. letech 20. století se 
uvažovalo o rozšíření ochrany i na české území, ale přírodovědný průzkum k tomu tehdy neshledal 
dostatečné důvody. Česká strana Luže proto byla vyhlášena přírodní rezervací až 1. října 2011. 
Předmětem ochrany je druhově chudá horská bučina na kamenitých svazích vrcholové kupy. Ve 
vrcholové části hory se zachoval původní bukový les s přimísenými javory, porůstající na jižní straně 
poměrně rozsáhlé sutě. V podrostu se vyskytuje například náprstník červený, kokořík přeslenitý, 
dymnivka dutá, sasanka pryskyřníkovitá a přímo na vrcholu oměj šalamounek. V roce 1998 tu byl také 
ověřen výskyt čípku objímavého a kapradiny laločnaté. Na severovýchodní straně Luže na nevelké 
loučce nad strmým údolím Schwarzer Graben každoročně rozkvétá prha arnika. 

Ze zajímavých živočichů byl na Luži zjištěn kamzík horský, plšík lískový, plch zahradní, myška 
drobná a bělozubka šedá, na německé straně byl v několika exemplářích zjištěn i rejsek horský. Z 
obojživelníků a plazů se vyskytují ještěrka obecná, ještěrka živorodá, ropucha obecná, skokan hnědý a 
zmije obecná, z ptáků byl zaznamenán například ořešník kropenatý, datel černý, rehek zahradní, 
krkavec velký a ojediněle i sluka lesní. Poměrně drsné podmínky vrcholové části hory umožňují i 
výskyt některých horských druhů hmyzu. Byl zde nalezen kriticky ohrožený střevlík zlatý, z 
ohrožených druhů tu žije například svižník polní, střevlík polní a střevlík Carabus problematicus, nebo 
čmeláci zemní, rolní a skalní. Nalezeno bylo také několik kup mravence lučního. 

Na sz. svahu Luže je poblíž odbočky k vrcholu pramen Lauscheborn, jehož voda se kdysi využívala k 
zásobování chaty na vrcholu. V roce 2005 byla tato kamenná studánka obnovena. Ke stejnému účelu 
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zřejmě později sloužila také Lužická studna, vyhloubená u české výstupové cesty na jihozápadním 
úpatí hory. Také tato studánka byla v srpnu 2013 vyčištěna a opravena. 

(http://www.luzicke-hory.cz) 

 

U ROZMOKLÉ ŽÁBY 

Přírodní památka U Rozmoklé žáby leží v mělkém údolíčku u silnice pod Zámeckým vrchem přibližně 
uprostřed mezi Heřmanicemi a Mařenicemi. Pojmenována byla podle lidového označení dávno 
zrušeného hostince v blízké osadě Paseka. Území o rozloze asi 1,5 hektaru bylo vyhlášeno přírodní 
památkou od 1. června 2011 kvůli zachování mokřadů a rašelinných lesů s výskytem významných 
druhů hub a rostlin. 

 

 
Obrázek 8-15 Jezírko v severní části PP U Rozmoklé žáby  

(foto: Jiří Kühn, http://www.luzicke-hory.cz) 

 

Chráněné území je silnicí rozděleno na dvě části. Severní část pod výběžkem Zámeckého vrchu tvoří 
zamokřená úžlabina s mělkým jezírkem, zarostlá vlhkomilnými rostlinami. Nejvýznamnější z nich je 
vachta trojlistá, dále zde roste například sítina ostrokvětá a cibulkatá, suchopýr úzkolistý, suchopýr 
pochvatý, přeslička říční a na vlhkých loukách se vzácně objevuje prstnatec májový. V jižní části 
území převažují místy prosvětlené smrkové nebo borové rašelinné lesy s příměsí břízy a olše, v nichž 
se poměrně hojně vyskytuje ohrožená rosnatka okrouhlolistá. Z dalších zajímavých rostlin se zde 
vyskytuje kokořík přeslenitý, konvalinka vonná, kozlík dvoudomý, prvosenka vyšší, pryskyřník 
zlatožlutý, pryšec sladký, rozrazil štítkovitý, vrbovka bahenní a žebrovice různolistá. 

Na vlhkých loukách v severní části území roste také řada vzácných hub. Asi nejvýznamnější je nález 
voskovečky Schulzerovy, jejíž výskyt byl na území České republiky naposledy doložen v roce 1938, a 
kyjanky zakouřené, která byla až do roku 2007 považována v ČR za nezvěstnou. Dále se tu vyskytuje 
například ohrožený pavučinec chřapáčovitý a různé druhy voskovek, mezi nimiž je i kriticky ohrožená 
voskovka ledková. V jižní části území byly mimo jiné nalezeny ryzec vodnatý, bolinka černohnědá, 
holubinka olšinná a pavučinec hezoučký. 

http://www.luzicke-hory.cz/
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Na zdejší mokřady je vázaná řada chráněných živočichů, jako například čolek horský, čolek obecný, 
blatnice skvrnitá, ropucha obecná, užovka obojková, zmije obecná, ještěrka živorodá, slepýš křehký a 
skokan hnědý. V severní části území žijí různé druhy vážek, z nichž je zvlášť zajímavá silně ohrožená 
vážka jasnoskvrnná. 

(http://www.luzicke-hory.cz) 

 

BÍLÉ KAMENY (SLONÍ KAMENY) 

 
Obrázek 8-16 Přírodní památka Bílé kameny  

(foto: Lutz Maertens, CC BY-SA 3.0) 

 

Skupina skal, tvořených křemennými (kvádrovými) pískovci. Stejnoměrně petrografické složení a 
zrnitost pískovců umožnily jejich vyhlazení do oblých hřibovitých až pravidelně kulovitých tvarů. 
Skály se vyznačují mimořádným zaoblením povrchu, především ve vrcholových částech. Pískovce 
jsou středně až hrubě zrnité, v některých polohách je vyvinuto proudové (šikmé) zvrstvení. 
Stratigraficky náleží k jizerskému souvrství (střední až svrchní turon). Na lužickém zlomu byly 
vyzdviženy a ukloněny původně vodorovné vrstvy pískovců. Svrchní část pískovců (střední turon) je 
charakteristická vysokým podílem kaolinického tmelu mezi křemennými zrny a nevyvinutou 
vrstevnatostí. Tyto petrografické vlastnosti podmiňují velmi neobvyklý způsob zvětrávání svrchních 
partií pískovců do oblých, hřibovitých až pravidelně kulovitých tvarů. Na vrcholu jedné ze skal se 
nachází zajímavý geomorfologický útvar - dobře vyvinutá oválná skalní mísa s odtokovým žlábkem. 
Další zajímavostí je několik jeskyněk a dutin vzniklých vyvětráváním a odnosem hrubozrnnějších 
poloh v pískovci. Některé skalní útvary připomínají hřbety a hlavy slonů - odtud lze odvozovat místní 
název „Sloní kameny". 

(http://lokality.geology.cz) 
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BRAZILKA 

Jménem Brazilka se po druhé světové válce označovala samota, stojící u okraje lesa na jihovýchodním 
úpatí Luže asi 1 km severozápadně od Dolní Světlé. V srpnu 1929 zde byla otevřena horská restaurace 
Neu-Brasilien (Nová Brazílie), která však fungovala jen krátce. Jméno Brazilka však místu zůstalo a 
koncem 20. století bylo používáno i pro nedalekou botanicky zajímavou mokřadní louku, ležící v 
pramenné oblasti Svitávky asi 1,5 km za Dolní Světlou. Louka byla v roce 1988 v rámci náhradní 
rekultivace neuváženě plošně odvodněna, potůček tekoucí územím byl prohlouben a napřímen. Došlo 
tak ke zničení přirozeného vodního režimu a k ústupu původních mokřadních společenstev. 

Na jaře 1999 uskutečnila Správa Chráněné krajinné oblasti Lužické hory ve spolupráci s úřadem 
ochrany přírody německého okresu Löbau-Zittau společný projekt přeshraniční obnovy mokřadu. Na 
potoce a v odvodňovacím příkopu podél státní hranice byly vybudovány přehrádky, drenážní systém v 
zemi byl na několika místech přerušen a v dolní části louky byl vytvořen mokřad s malou vodní 
plochou. Z louky byly odstraněny náletové dřeviny a na vhodných vlhkých místech došlo k vytvoření 
drobné tůně. Po okraji území byla upravena 750 m dlouhá naučná stezka. 

 

 
Obrázek 8-17. Brazilka, v pozadí hora Luž  
(foto: http://luzickehory.ochranaprirody.cz) 

 

Pestrá mozaika vřesin, luk a mokřadních biotopů o rozloze 8,78 ha je od roku 2002 chráněna jako 
přírodní památka Brazilka. Jejím posláním je ochrana rostlinných společenstev vřesovišť, vlhkých luk 
a mokřadů s výskytem chráněných druhů rostlin, např. prstnatce májového pravého (Dactylorhiza 
majalis ssp. majalis) a prstnatce Fuchsova pravého (Dactylorhiza fuchsii ssp. fuchsii), všivce lesního 
(Pedicularia sylvatica), masožravé rosnatky okrouhlolisté (Drosera rotundifolia) či vodní rostliny 
rdestu alpského (Potamogeton alpinus). V loňském roce se objevily dva bílé exempláře prstnatce 
májového a početnost obou druhů orchidejí pozvolna vzrůstá. 

V minulých letech se péče o tuto přírodní památku zaměřovala zejména na pravidelné kosení vlhkých 
mezofilních a podmáčených luk s výskytem prstnatce májového pravého a prstnatce Fuchsova 
pravého, odstraňování náletu dřevin z vřesovišť a rašeliniště a redukci dřevin v remízkách po škodách 
způsobených námrazou. Bylo zde vytvořeno osm nových tůní o ploše od 50 do 150 m2. Na lokalitě 
stále dochází k dynamickým změnám vodního režimu a tím i zdejších biotopů. Tato péče o PP se však 
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ukázala nedostatečnou pro vřesoviště, rostoucí v sušších i vlhčích partiích louky. V roce 2012 proto 
přistoupila Správa CHKO LH na řízenou pastvu ovcí a koz s následným dosečením. 

(http://krkonose.krnap.cz) 

 

DUTÝ KÁMEN 

 

 
Obrázek 8-18 Přírodní památka Dutý kámen  

(foto:Ota Dračka, mapy.cz) 

 

Předmětem ochrany přírodní památky je geomorfologicky atraktivní část pískovcového hřbetu s erozí 
vypreparovanými či lidskou činností vzniklými skalními útvary a se specifickými geologickými jevy, 
konkrétně s ukázkou přeměny svrchněkřídového pískovce na styku s třetihorní bazickou vyvřelinou, 
projevující se sloupcovitou a deskovitou odlučností pískovce. Převážnou část chráněného území 
porůstá řídký chudý bor, přecházející v údolní okrajové části v přípotoční luh. 

Asi 20 m vysoký pískovcový hřbet je protažen ve směru SV-JZ. Tvoří jej křemenné (kvádrové) 
pískovce březenského souvrství (coniac). Pískovce jsou světle šedé až žlutavé, převážně lavicovité, 
většinou s masivní texturou, místy subhorizontálně vrstvené, ve spodní části s častým planárním 
šikmým zvrstvením v polohách mocných až přes 1 m. Pískovce jsou středně zrnité, obsahují 
hrubozrnnou příměs a vtroušené křemenné valounky do 5-7 mm. Hřbetem podélně prochází žíla 
vulkanické horniny - polzenitu, není však přímo ve výchozech. V jz. části hřbetu tato žíla probíhá po 
jeho jv. úbočí a pískovec blízko jejího kontaktu obsahuje železité povlaky (inkrustace) a projevy 
silicifikace. Pronik polzenitu je zde také zodpovědný za výskyt sloupkovité odlučnosti v pískovci. 
Sloupky jsou čtyř až šestiboké, o průměru 2,5 až 5 cm, dlouhé až 2,5 m. Místy jsou uspořádány 
rovnoběžně a strmě ukloněny (80-60 stupňů k SZ), místy jsou uspořádány vějířovitě. Pískovce tvořící 
sloupky jsou silně silicifikované. Pískovcové sloupky jsou výsledkem tepelného účinku žilného tělesa 
a lze je označovat jako přikontaktní sloupky. V pískovcovém hřbetu se vyskytují drobné opuštěné 
lůmky. Výrazným prvkem pískovcového skalního mezoreliéfu jsou tafoni a drobné jeskyně. 
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Svrchnokřídové kvádrové pískovce coniacu až santonu byly ve třetihorách zpevněny v důsledku 
kontaktních účinků neovulkanické polzenitové žíly. Pískovce v okolí žíly jsou odolnější vůči odnosu a 
vystupují dnes v podobě protáhlého skalnatého hřbetu. Nacházejí se zde dokonalé ukázky sloupcovité 
a deskovité odlučnosti pískovce, která s největší pravděpodobností vznikla rekrystalizací pískovce v 
pevném stavu a objemovými změnami horniny v důsledku tepelného a chemického působení horkých 
roztoků, pronikajících pískovcem z neovulkanické žíly. Kromě toho zde zvětrávajícími a odnosovými 
procesy vzniklo velké množství zajímavých geomorfologických útvarů - neobvyklá hřibovitá skalní 
věž s názvem Dutý kámen, skalní okno, voštiny. 

(http://lokality.geology.cz, http://zivotni-prostredi.kraj-lbc.cz) 

 

RONOV A VLHOŠŤ 

 
Obrázek 8-19. Ronov a Vlhošť  
(foto: Milan Bouška, Mapio.net) 

 

Území EVL Ronov - Vlhošť se částečně rozkládá v severní části CHKO Kokořínsko, východně od 
obce Hvězda (Vlhošť), SV od Blíževedel (Ronov) a v okolí obce Litice. Druhá část, východně od obce 
Litice zasahuje již za hranice CHKO Kokořínsko. Louky s lokálními prameništi na severním úpatí 
kopce Ronov nad železniční tratí a zastávkou Stvolínky, vlhké louky mezi Liticemi a Stvolínkami. 

Území EVL je z geologického hlediska pestré. Jihovýchodní část je tvořena převážně křemennými 
pískovci jizerského souvrství české křídové pánve (mezozoikum – střední turon), které na vrcholu 
Vlhoště proráží peň sodalitického fonolitu (terciér) rozpadající se místy v suťová pole. 

Zbývající část EVL, oddělená výrazným úštěckým zlomem, je tvořena převážně pískovci, slínovci a 
vápnitými prachovci teplického souvrství (mezozoikum – střední turon), které jsou z větší části 
překryty kvartérními sedimenty (hlinito-písčité sedimenty a spraš) a místy jsou proraženy terciérními 
bazaltoidními vulkanity. Nejvýznamnější je kuželovitý terciérní (miocén) suk nefelinického bazanitu 
tvořící vrchol Ronova s rozsáhlými suťovými poli a kamennými moři pleistocénního stáři na úbočích. 
Další lokální vulkanity se nachází v okolí Ronova a na severním úpatí Vlhoště. 

Pestrá geologická stavba a reliéf krajiny podnítili vznik řady půdních typů. Na příkrých svazích 
Vlhoště a Ronova se vyvinul ranker (vrchol Ronova tvoří litozem). Úbočí Ronova pokrývá kambizem 
přecházející na severním a západním úpatí v pseudoglej. Kambizem tvoří také severní a východní 
úbočí a úpatí Vlhoště. V okolí pískovcových skalních bloků jižně a západně od vrcholu Vlhoště se 
kromě litozemě vyvinuly také kambizem a arenický podzol. Údolí Litického potoka je tvořeno 
glejovou fluvizemí, hnědozeměmi, pararendzinou, černicí a v okolí Dolanského rybníka se vyskytují 
také gleje. Lokalita zahrnuje různé biotopy, od mokřadů po sušší louky a také několik typů lesních 
biotopů. 
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Vegetačně i krajinářsky hodnotný komplex lesních i nelesních biotopů. Mezi cenné lokality nelesní 
vegetace patří zejména zachovalé mokřadní louky u Litic. Jedná se rozlehlé louky sv. Molinion, 
částečně kosené. Významný je komplex mokřadních olšin s druhy jako vrbina kytkokvětá (Lysimachia 
thyrsiflora), bledule jarní (Leucojum vernum) nebo kapradiník bažinný (Thelypteris palustris) a 
vegetace bahnitých substrátů s ďáblíkem bahenním (Calla palustris) jihovýchodně. Na 
severozápadním svahu Ronova se zachovaly i cenné druhově bohaté porosty mezofilních ovsíkových 
luk. Řada luk (zejména mimo CHKO) ale postupně degraduje z důvodů absence managementu. 

Z dalších významných druhů rostlin se v EVL vyskytují například ostřice odchylná (Carex 
appropinquata), ostřice dvouřadá (Carex disticha), oman vrbolistý (Inula salicina), kosatec sibiřský 
(Iris sibirica), hadilka obecná (Ophioglossum vulgatum), řebříček bertrám (Achillea ptarmica), 
smldník jelení (Peucedanum cervaria), mochna bílá (Potentilla alba), rozrazil dlouholistý 
(Pseudolysimachion maritimum), kostival český (Symphytum bohemicum), žluťucha lesklá 
(Thalictrum lucidum), bělozářka větevnatá (Anthericum ramosum), skalník celokrajný (Cotoneaster 
integerrimus), lilie zlatohlavá (Lilium martagon), kyčelnice devítilistá (Dentaria enneaphyllos), 
lýkovec jedovatý (Daphne mezereum), sedmikvítek evropský (Trientalis europaea). 

Jde o plošně nejrozsáhlejší lokalitu výskytu modráska bahenního a modráska očkovaného na území 
CHKO Kokořínsko a na základě provedených pozorování lze soudit na přítomnost silných populací. 

Doloženo hnízdění silně ohroženého sýce rousného (Aegolius funereus), skřivana lesního (Lullula 
arborea) a holuba doupňáka (Columba oenas). Významný je výskyt druhů ptáků využívající ke 
hnízdění dutiny jako je lejsek černohlavý (Ficedula hypoleuca), lejsek bělokrký (Ficedula albicollis), 
strakapoud velký (Dendrocopos major) a datel černý (Dryocopus martius). Dále v oblasti hnízdí sokol 
stěhovavý (1 pár Vlhošť). V lokalitě se dlouhodobě drží perspektivní populace vrkoče útlého (Vertigo 
angustior), v současné době částečně zdecimovaná následky meliorací. 

Větší část lokality modrásků je potenciálně ohrožena intenzifikací zemědělského obhospodařování – 
seč v nevhodných termínech. Menší část je naopak ohrožena dlouhodobým neudržováním, které má za 
následek degradaci porostů. V olšinách (u Stvolínek) se šíří netýkavka žláznatá (Impatiens 
glandulifera). V minulosti provedené meliorace pravděpodobně výrazně ovlivnily vodní režim a řada 
vhodných lokalit pro vrkoče vyschla. Na vegetaci je místně patrné hnojení a eutrofizace. 

Předmětem ochrany PP Ronov je zachovalý suťový les s rozsáhlými suťovými poli (kamennými moři) 
na svazích Ronova. Na vrcholu na vyvřelinách a na zřícenině hradu roste xerotermofilní vegetace 
příbuzná vegetaci vulkanických kopců Českého středohoří. Solitérní čedičový kužel je na vrcholu 
tvořen třetihorním (miocenním) nefelinickým bazanitem, podobně jako drobná žíla v tělese vulkanické 
brekcie na nižším svahu vrchu. Svahy kopce, ve kterých se vyskytuje ještě několik drobných 
vulkanitů, tvoří svrchnokřídové vápnité jílovce ponejvíce se slabými vložkami prachovitých pískovců, 
řidčeji polohami křemenných pískovců (březenské souvrství, svrchní coniak). Tento litologický vývoj 
je příčinou výskytu častých recentních i subrecentních sesuvů. Příkré svahy pod vrcholem jsou 
nepravidelně lemovány sutěmi, místy až charakteru kamenných moří (pleistocén), níže jsou svahy 
zakryty soliflukčními kamenitými až balvanitými sedimenty. Z tektonického hlediska leží Ronov při 
severním okraji více než 2 km širokého pásma středohorského zlomu, označovaného v této části jako 
zlom úštěcký. 

V severní a východní části rezervace PR Vlhošť se zachovaly partie květnatých bučin na vyvřelých 
horninách, v jižní a západní části, především na Malém Vlhošti, reliktní bory na pískovcích. Vzhled 
krajiny v PR Vlhošť je formován kombinací poměrně mladých geologických procesů – křídové 
sedimentace, třetihorního vulkanismu a zlomového porušení. Při pohledu od jihu a západu nejvíce 
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upoutají tři kulisy pískovcových skal, z nichž spodní dvě pokračují až na Malý Vlhošť. Tvořeny jsou 
křemennými pískovci jizerského souvrství, vždy v úseku asi 30 m cyklicky hrubnoucími do nadloží. 
Štěrčíkové pískovce na vrcholech cyklů, odolnější vůči zvětrávání, pak tvoří hrany skalních stupňů. 
Styl vyplňování křídové pánve dokresluje asi 5 m mocný interval se šikmo zvrstvenými polohami ve 
vyšší části druhého skalního stupně, představující doklad jihovýchodní migrace podmořských 
pískových dun. Dobře pozorovatelný je pod vrcholem Malého Vlhoště. Nálezy fosilní fauny, zejména 
ústřic, se soustřeďují do vápnitých pískovců naspodu nejnižšího skalního stupně. 

V důsledku pokřídového vyklenutí pískovcových souvrství (kozelská antiklinála) jsou v okolí Vlhoště 
ukloněny vrstvy k jihu pod úhlem až tři stupně. Centrální část Vlhoště je však tvořena mohutným 
pněm sodalitického fonolitu o průměru asi 700 m. Kromě samotného vrcholu vystupuje rozpukaný 
fonolit na severozápadním úbočí kopce. K intruzi magmatu došlo před 31 miliónem let. Byla 
doprovázena vytržením a vynesením bloků hornin z podloží křídy, o čemž svědčí nálezy fylitů a svorů 
na východním úbočí. Mladší proniky bazaltoidů (tj. hornin blízkých čediči) mají převážně podobu žil 
směru V–Z a místy jsou doprovázeny masivním proželezněním pískovců. 

Severní svah Vlhoště je formován asi 1 km širokým pásmem středohorského zlomu, v tomto úseku 
známém jako úštěcký zlom. V průběhu třetihor zde docházelo podél zlomů k zaklesávání severních 
ker. Území na severu, např. obce Ráj a Litice, dnes leží asi o 300 m níže a je tvořeno prachovci 
teplického až březenského souvrství. Toto zlomové pásmo předurčilo i styl rozpukání pískovců na 
Vlhošti včetně přítomnosti silicifikovaných puklin ve stěnách Vlhošťského dolu. Má také podíl na 
vzniku plošných i kerných sesuvů v okolí Ráje. 

Nižší odolnost pískovců odspodu nahoru hrubnoucích cyklů podporuje vznik skalních výklenků a 
jiných dutin, zvláště na jižním úbočí Vlhoště. Horní hrany skalních stupňů na Vlhošti jsou pokryty 
typickou sítí žlábkových škrapů až 50 cm hlubokých a 4 m dlouhých. Vrchol Malého Vlhoště je zase 
charakteristický ohlazenými skalními tvary. 

(http://www.nature.cz, http://kokorinsko.ochranaprirody.cz/) 

 

STŘÍBRNÝ VRCH 

V území je chráněn rozvolněný reliktní bor se vzácným společenstvem bezobratlých živočichů a 
geomorfologicky hodnotné skalní útvary. 

Pískovcové skály jsou tvořeny typickými kvádrovými středně zrnitýmy a hrubozrnnými pískovci 
jizerského souvrství české křídové pánve. V horních polohách skal jsou koncentrovány limonitické 
polohy, na úbočích skal se silně projevuje chemické a mechanické zvětrávání v podobě voštin a říms. 
Půdy jsou mělké kambizemě se svrchní vrstvou žlutošedé hlinitopísčité, slabě skeletovité zeminy. 

Celé území je porostlé acidofilním borem sv. Dicrano-Pinion s rozvolněným stromovým patrem. 
Borovice lesní zde má charakteristický habitus, podmíněný místními půdními podmínkami. V 
bylinném patře se vyskytuje nejčastěji vřes obecný (Calluna vulgaris), bohatě vyvinuto je lišejníkové 
patro, tvořené ponejvíce dutohlávkami (Cladonia sp. div.). Významně zastoupeny jsou i holé 
pískovcové skály. 

http://www.nature.cz/
http://kokorinsko.ochranaprirody.cz/
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Obrázek 8-20 PP Stříbrný vrch (420-440 m n. m.) - pohled ke skalám Prochody u obce Hvězda.  

(foto: Mirka Schärfnerová, http://www.panoramio.com) 

 

Území je významným refugiem společenstev bezobratlých živočichů obývajících holé pískovcové 
skály, porosty vřesu a lišejníků. Z významných druhů je možné jmenovat slíďáka Alopecosa fabrilis 
vyskytujícího se v ČR pouze na několika lokalitách v CHKO Kokořínsko. Lesní pozemky jsou 
ponechány přirozenému vývoji, v území nejsou potřeba žádné zásahy. 

(http://kokorinsko.ochranaprirody.cz, http://lokality.geology.cz) 

 

MARTINSKÉ STĚNY 

 
Obrázek 8-21. Přírodní památka Martinské stěny  

(foto: Petr1888, CC BY-SA 3.0) 
 

http://www.panoramio.com/
http://kokorinsko.ochranaprirody.cz/
http://lokality.geology.cz/
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Území PP je tvořeno pískovcovou plošinou a příkrou hranou skal v nadmořské výšce 390 - 420 m. 
Chráněné území bylo zřízeno k ochraně vzácného společenstva bezobratlých živočichů, obývajících 
pískovcové skály, porosty lišejníků a vřesoviště. Cenná je specifická geomorfologie pískovcových 
stěn. Pískovcové skály jsou tvořeny typickými kvádrovými středně zrnitými a hrubozrnnými pískovci 
jizerského souvrství české křídové pánve. V horních polohách skal jsou koncentrovány limonitické 
polohy, na úbočích skal se silně projevuje chemické a eolické zvětrávání v podobě voštin a říms. 
Vyvinuty jsou surové půdy s hrubě skeletovitým rozpadem hornin a nevýraznou humifikací. 

Pískovcová plošina je porostlá reliktním borem sv. Dicrano-Pinion s rozvolněným stromovým patrem. 
Na hraně skal se vyskytují jen ojedinělé borovice, časté jsou zde porosty vřesu obecného (Calluna 
vulgaris) a lišejníků, především dutohlávek (Cladonia sp. div.). Velké plochy zaujímají i holé 
pískovcové skály. 

Území je významným refugiem společenstev bezobratlých živočichů obývajících holé pískovcové 
skály, porosty vřesu a lišejníků. Z významných druhů je možné jmenovat slíďáka Alopecosa fabrilis 
vyskytujícího se v ČR pouze na několika lokalitách v CHKO Kokořínsko či vzácného sklípkánka 
hnědého (Atypus affinis), příbuzného severoamerických sklípkanů. 

 

HUSA 

 
Obrázek 8-22 Švarcvaldská brána  

(foto: ŠJů, CC BY-SA 3.0) 

 

Přírodní památka zahrnuje pískovcovou plošinu s vrcholem Husa (449 m n. m.) a její okolí. Jedná se o 
území s výrazně vyvinutými geologicko – geomorfologickými jevy, jako jsou železité inkrustace, 
pseudoškrapy, voštiny, pískovcové stalagnity s miskou na vrcholu, kamenné hodiny apod. Na 
pískovcové plošině je rozvolněný borový porost reliktního charakteru s typickými společenstvy 
vyšších a nižších rostlin.  

Hřbet je tvořen středně zrnitými až hrubozrnnými křemennými pískovci svrchní části jizerského 
souvrství, místy prostoupenými limonitickým tmelem. V severní části hřbetu jsou vyvinuty mikro- a 
mezoformy reliéfu zčásti podmíněné železitými inkrustacemi: pseudoškrapy, skalní mikropyramidy a 
hřibovitý skalní útvar. Na příkrých okrajových svazích jsou vyvinuta 2-3 patra skalních stěn s 
kryoplanačními terasami. Akumulací železitých inkrustací v pískovcích na vrcholu Husy vznikla 
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nepravidelná hřibovitá skála. Selektivní zvětrávání zde umožnilo plasticky vyniknout nejrůznějším, 
červenohnědě až šedočerně zbarveným strukturám tvořeným železitým pískovcem až téměř čistým 
limonitem. Ty vytvářejí pěnovité, miskovité a nepravidelně zprohýbané páskovité formy, konkrece a 
jiné železité inkrustace, jež lze pozorovat i jinde na hřbetu, kde se díky přítomnosti slabých zvlněných 
vrstviček vyvinuly pískovcové kužely tvaru gejzírových stalagmitů s kráterovitě vyvětralou 
prohlubeninou na vrcholu. Místy se zpravidla v zrnitostně homogenních pískovcích vytvořily obecné i 
žlábkové pseudoškrapy s víceméně souvislými hřbety orientovanými ve směru sklonu svahu a na 
pískovcových stěnách voštiny. 

Území přírodní památky pokrývají acidofilní lesní společenstva. Rozšířené jsou borové doubravy 
(svaz Quercion robori - petreae) a reliktní bory (svaz Dicrano - Pinion), v podrostu dominují drobné 
keříčky - borůvka (Vaccinium myrtillus), brusinka (Rhodococcum vitis-idea) a vřes (Calluna vulgaris). 
Jen okrajově zasahují do území acidofilní bučiny (svaz Luzulo - Fagion), které jsou prakticky bez 
podrostu (tzv. nahé bučiny).  

(http://lokality.geology.cz, http://kokorinsko.ochranaprirody.cz) 

 

OKŘEŠICKÉ LOUKY 

Motivem ochrany Přírodní památky Okřešické louky je zachovalý zbytek původně značně 
rozsáhlejších slatinných luk s významným výskytem řady vzácných a ohrožených druhů rostlin a na ně 
se vážící poměrně hodnotné zvířeny. Existence cenného biotopu v území je podmíněna jednak 
zamokřenými půdami na karbonátovém podloží, jednak vyloučením lokality z intenzivního 
zemědělského obhospodařování v minulosti. Minimální hospodářská péče ovšem vedla k postupné 
degradaci travních porostů, část dřívějších luk byla zalesněna borovicí nebo i spontánně zarostlá 
dřevinami. Některé tyto mladé lesní porosty mají dosud v bylinném patře řadu druhů z původních 
druhově bohatých luk. 

Západní část přírodní památky je podrobena ochranářskému managementu, tj. sečení nejcennější části 
luk s šetřením nejvzácnější květeny. Díky tomu se významně zlepšila fyziognomie a druhové složení 
travních porostů a podařilo se odvrátit degradační procesy. 

Cílem péče by mělo být zachování druhově bohatých rostlinných společenstev se stabilizovanými 
populacemi vzácných a ohrožených druhů rostlin a zvýšení botanické kvality u porostů méně 
hodnotných, dříve nedostatečně či nevhodně obhospodařovaných. 

V geologické stavbě území se uplatňují vápnité jílovce, podřízeně slínovce březenského souvrství 
(coniac), v jejichž nadloží vystupují fluviální písčité hlíny (holocén). V okolí jižně ležící železniční 
trati jsou mapována pleistocénní písčitá eluvia a deluvia. Přítomnost vápnitých sedimentů se zřetelně 
odráží v bohaté, víceméně kalcifilní, resp. bazifilní květeně. Ta zde může být podmíněna lokální 
půdně-geologickou anomálií (zvýšenou koncentrací karbonátů v půdě), neboť dále na východ bohatá 
květena postupně vyznívá. 

V nedalekém okolí (1-2 km) od přírodní památky leží ptačí oblast Českolipsko-Dokeské pískovce a 
mokřady a evropsky významné lokality Jestřebsko- Dokesko a Horní Ploučnice (na severu). 

Lokalita nebyla zařazena do systému Natura 2000 jen proto, že je příliš malá. Z regionálního hlediska 
jde o chráněné území s nejvyšší koncentrací vzácných či chráněných druhů rostlin i živočichů. 

(http://www.enviweb.cz, Višňák R., 2007: Plán péče pro PP Okřešické louky, http://zivotni-prostredi.kraj-lbc.cz) 

 

http://lokality.geology.cz/
http://kokorinsko.ochranaprirody.cz/
http://www.enviweb.cz/
http://zivotni-prostredi.kraj-lbc.cz/
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JESTŘEBSKO – DOKESKO 

Rozsáhlé území EVL s dominantami Novozámeckého a Břehyňského rybníku, Máchova jezera a 
Hradčanských stěn. V jižní části ohraničené (od západu na východ) obcemi Zahrádky, Jestřebí, Staré 
Splavy, Doksy a zasahující nejdále na východ k vrcholu Velké Bukové (474 m n. m.). Severní hranice 
(směrem opačným) tvoří Hradčanské rybníky a niva Ploučnice až k Brenskému mlýnu (ta k území jen 
přiléhá, ale náleží do lokality Horní Ploučnice) a zahrnut je i Heřmanický rybník. 

Území Jestřebsko-Dokeska se řadí k Severočeské tabuli, charakteristickými geomorfologickými prvky 
jsou ploché pánve s četnými rybníky a rašeliništi, kvádrové pískovce rozčleněné do bizarních skalních 
útvarů a kaňonovitých soutěsek a dále neovulkanické vrchy, které jsou výraznými krajinnými 
dominantami. Krajinný reliéf utvářený těmito prvky je v České republice ojedinělý. 

Geologický podklad je tvořen horninami svrchní křídy (křemennéi, zčásti vápnité pískovce). Tyto 
horniny jsou proraženy četnými tělesy třetihorních vyvřelin, které jsou odolnější proti odnosu a 
vystupují mimo území jako dominanty např. v podobě kuželů (Ralsko - 696 m n. m., Velký Bezděz - 
603 m n. m.) a hostí druhově bohatou vegetaci. Přímo v území jsou to např. Velká a Malá Buková a 
Pec s květnatými bučinami, Kraví hora s dubohabřinami, Konvalinkový vrch a Provodínské kameny. 

Jedná se o velmi rozsáhlé území (6929 ha), pro něž jsou charakteristické ploché pánve s četnými 
rybníky a rašeliništi, kvádrové pískovce rozčleněné do bizarních skalních útvarů a kaňonovitých 
soutěsek a dále neovulkanické vrchy, které jsou výraznými krajinnými dominantami. Krajinný reliéf 
utvářený těmito prvky je v České republice ojedinělý. Díky velké různorodosti biotopů a jejich 
zachovalosti se zde vyskytuje i pestrá flóra a fauna. 

Z Českolipska je uváděno okolo 1600 taxonů vyšších rostlin. K největším vzácnostem náležejícím 
zároveň do kategorie kriticky ohrožených druhů dle Červeného seznamu cévnatých rostlin ČR řadíme 
např. klenoty zdejších vlhkých luk prstnatec český (Dactylorhiza bohemica), tučnice česká 
(Pinguicula bohemica), prstnatec plamatý pravý (Dactylorhiza maculata subsp. maculata), prstnatec 
pleťový pozdní (D. incarnata subsp. serotina), na rašeliništích pak hrotnosemenku hnědou 
(Rhynchospora fusca) - pravděpodobně se jedná o poslední výskyt v celé ČR. Významný je rovněž 
výskyt glaciálního reliktu popelivky sibiřské (Ligularia sibirica), drobné orchideje hlízovce Loeselova 
(Liparis loeselii) nebo kohátky kalíškaté (Tofieldia calyculata), jejichž populace patří mezi nejsilnější 
v rámci celé republiky. V Hradčanských stěnách se na třech izolovaných lokalitách vyskytuje koniklec 
otevřený (Pulsatilla patens), jehož populace zde patří spíše k méně vitálním, dále je možno na skalách 
nalézt kuřičku hercynskou (Minuartia caespitosa), která se v rámci republiky vyskytuje již pouze v 
této oblasti. 

Rovněž po zoologické stránce je území významné např. výskytem vážky jasnoskvrnné (Leucorrhinia 
pectoralis) především v provodínských pískovnách nebo přítomností tesaříka alpského (Rosalia 
alpina) a páchníka hnědého (Osmoderma eremita) v porostech starých bučin na Mlýnském vrchu či na 
Malé a Velké bukové. Současně se jedná významnou ornitologickou lokalitu, na většině území je EVL 
Jestřebsko – Dokesko v překryvu s ptačí oblastí Českolipsko – Dokeské pískovce a mokřady. Na 
území EVL se nachází NPR Břehyně-Pecopala a Novozámecký rybník, NPP Jestřebské slatiny a 
Swamp a PP Provodínské kameny. 

(http://www.nature.cz/) 

http://www.nature.cz/
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JESTŘEBSKÉ SLATINY 

 
Obrázek 8-23 Jestřebské slatiny  

(foto: Stanislav Rada, CC BY-SA 3.0) 

 

NPP Jestřebské slatiny jsou výjimečné především výskytem tzv. endemitních druhů rostlin. 
Endemitem je orchidej prstnatec český a masožravá tučnice česká. V dosud hojném počtu zde roste i 
vzácný hlízovec Loeselův. Je to malá nenápadná orchidej, která přežívá v ČR už jen na několika málo 
lokalitách. Jestřebské slatiny jsou známé i díky výskytu popelivky sibiřské. Tato statná žlutě kvetoucí 
rostlina je řazena mezi tzv. glaciální relikty - prokazatelně tu rostla i v době ledové. 

Jestřebské slatiny jsou domovem mnoha vzácných druhů z řad bezobratlých i obratlovců. Lokalita je 
oblíbeným stanovištěm zmije obecné i užovky obojkové, zaslechnout tu můžeme i skokany 
skřehotavé. Na jaře zde můžeme pozorovat jeřáby popelavé, kteří se před hnízděním namlouvají 
pozoruhodnými zásnubními tanci. 

(http://kokorinsko.ochranaprirody.cz) 

 

PROVODÍNSKÉ KAMENY 

 
Obrázek 8-24 Lysá skála z hradu Jestřebí.  

(foto:Ladislav Soukup CC BY-SA 3.0) 

http://kokorinsko.ochranaprirody.cz/
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Jako Provodínské kameny se označuje skupinka vulkanických vrchů severně od obce Provodín, z 
nichž je chráněná jako PP Provodínské kameny pouze Lysá skála (419 m n. m.), známá též pod 
jménem Spící panna. 

Erozí vypreparovaná čedičová skála je výraznou krajinnou dominantou a místem dalekého rozhledu. 
Čedičová hornina podmiňuje výskyt teplomilné květeny jak nelesní, soustředěné na holém temeni, tak 
lesní při úpatí útvaru. Společenstva skalních stepí reprezentují keře skalník celokrajný a jeřáb 
dunajský, z bylin jmenujme netřesk výběžkatý, sesel sivý nebo trávy kostřavu sivou, kavyl Ivanův a 
strdivku sedmihradskou. Skalní štěrbiny osídlují drobné kapradinky sleziníky. Dubohabrový les při 
úpatí je místem bohatého výskytu lilie zlatohlavé a dalších hájových druhů, např. zvonku 
broskvolistého, jaterníku podléšky či prvosenky jarní. 

S unikátností teplomilných rostlinných společenstev koresponduje výskyt vzácných druhů živočichů, 
zejména bezobratlých. Jediný výskyt na Českolipsku tu má např. kobylka Platycleis albopunctata, z 
motýlů byli zastiženi např. otakárci – ovocný a fenyklový, batolci – duhový a červený, martináček 
bukový nebo lišaj pryšcový. Z plazů jmenujme silně ohroženou ještěrku obecnou nebo užovku 
hladkou, k vzácným ptákům, kteří sem ale jen zalétají, patří luňák červený, moták pilich nebo krkavec 
velký. 

(http://kokorinsko.ochranaprirody.cz) 

 

SWAMP 

 
Obrázek 8-25. Vrchy Šroubený a Borný nad NPP Swamp. 

(foto:Ladislav Soukup CC BY-SA 3.0) 

 

Národní přírodní památka Swamp byla vyhlášena v roce 1972 na území o rozloze 1,45 ha, ochranné 
pásmo zaujímá 12 ha pro ochranu jedinečné litorální flory a fauny na bažině slatinného charakteru 
s naplavenými písky. Území je také významnou algologickou lokalitou. Část území náleží do Ptačí 
oblasti Českolipsko - Dokeské pískovce a mokřady a EVL Jestřebsko - Dokesko.  

Jedná se o jihovýchodní břeh Máchova jezera. Nadmořská výška se pohybuje kolem 265 m. 
Geologický podklad je tvořen svrchnokřídovými pískovci středního turonu a písčitými náplavami. Ke 
tvorbě humolitu došlo po zvýšení hladiny podzemní vody v době založení Velkého rybníka (Máchovo 
jezero) v době Karla IV. V mělkých zátokách zaniklého glaciálního jezera se vyvinula slabá vrstva 
rašeliny a došlo k tvorbě přechodových rašelinišť. 
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Většina území je tvořena oligotrofními vodami, přechodovými rašeliništi a vlhkými lesy. V litorálu 
rybníka se uplatňují druhově chudé rákosiny, z význačných druhů lze jmenovat pryskyřník velký 
(Ranunculus lingua), který zde má jednu z nejsilnějších populací v Čechách. Na sušších místech 
přechází biotop v borové lesy na písku, v místech, kde je vyšší vlhkost, se vyvinuly rašelinné bory 
s vlochyní bažinou a bezkolencem. Z významných rašelinných druhů zde nalezneme kriticky 
ohroženou hrotnosemenku bílou (Rhynchospora alba) a hrotnosemenku hnědou (Rhynchospora 
fusca), která se zde vyskytuje na poslední lokalitě v Čechách. Hojně zde nalezneme rosnatku 
okrouhlolistou (Drosera rotundifolia), klikvu bahenní (Oxycoccus palustris), suchopýr úzkolistý 
(Eriophorum angustifolium), ostřici plstnatoplodou (Carex lasiocarpa). V terénních depresích a 
tůňkách je dominantou bublinatka menší (Utricularia minor) a na volné hladině lze nalézt listy patřící 
leknínu bělostnému (Nymphaea candida). 

Swamp je významnou algologickou lokalitou. Nejbohatší skupinou, která lokalitě dominuje, jsou 
spájivé řasy (Conjugatophyceae). Druhově jednoznačně dominuje jejich řád Desmidiales – krásivky 
(200 druhů), biomasou pak patrně vláknité spájivé řasy řádu Zygnematales (zejména rody Zygogonium 
a Spirogyra). Druhově bohatou skupinou pak jsou rozsivky, sinice a zelené řasy (z nichž například 
vláknitá řasa r. Microspora představuje další z kvantitativně velmi zastoupených taxonů). Skupiny 
jako Euglenophyta, Cryptophyta, Dinophyta, Chrysophyta a Raphidiophyta pak nehrají tak velkou 
ekologickou roli, ale i z těchto skupin se tu vyskytuje celá řada zajímavých a vzácných druhů.  

Na lokalitě bylo nalezeno celkem 112 taxonů rozsivek včetně variet a forem. Z toho 19 je pro území 
ČR zaznamenáno poprvé (např. Adlaphia bryophila, Cymbopleura subaequalis, Diatoma ehrenbergii, 
Encyonema neogracile var. neogracile, Navicula antonii, Neidium bisculatum var. subampliatum, 
Psammothidium subatomoides, Pinnularia anglica, P. lokana, P. neomajor). 

Ze zelených řas stojí za zvláštní zmínku několik vzácných druhů, které se vesměs na Swampu 
vyskutují hojně: Eremosphaera viridis, Botryosphaerella sudetica (třetí nález v ČR), Dicranochaete 
sp., Geminella mutabils (třetí nález v ČR), Oedogonium itzigsohnii (první nález v ČR) a Oocystis 
solitaria. Z dvou set druhů na Swampu a okolí je možno označit 99 za vzácné, 35 dokonce za velmi 
vzácné taxony v rámci celé střední Evropy. Nejvzácnější nalezené druhy jsou Micrasterias oscitans, 
Pleurotaenium simplicissimum a Eustrum pinnatum; recentně jsou tedy velmi pravděpodobně ve 
většině zemí Evropy vyhynulé či na pokraji vyhynutí. 

Na přechodovém rašeliništi a v navazujících borech můžeme spatřit zmiji obecnou (Vipera berus). 
Dále zde byli pozorováni bukač velký (Botaurus stellaris), moták pochop (Circus aeruginosus). 
Ojediněle je zde pozorován jeřáb popelavý (Grus grus) a orel mořský (Haliaeetus albicilla). 
Vyskytuje se zde i řada významných druhů bezobratlých živočichů, vzácná vážka běloústá 
(Leucorrhinia albifrons) a vážka jasnoskvrnná (Leucorrhinia pectoralis).  

Území je odděleno od Máchova jezera nízkou hrázkou, která má zabránit přísunu živin z rekreačně 
využívaného rybníku do oligotrofních vod Swampu.  

(http://www.cittadella.cz) 

 

BŘEHYNĚ-PECOPALA 

Tato NPR je jedním z nejvýznamnějších chráněných území na Českolipsku. Spojuje v sobě pestrou 
škálu biotopů typických pro Dokeskou pahorkatinu, od vodní plochy, rákosin a přilehlých mokřadů 
Břehyňského rybníka po pískovcové skalní město Pecopala porostlé kyselými i květnatými bučinami a 
bory. Biologicky pestré území je bohaté na vzácné a chráněné druhy rostlin a živočichů a jedná se i o 
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významné hnízdiště ptáků. Celá rezervace je součástí Ptačí oblasti Českolipsko – Dokeské pískovce a 
mokřady a evropsky významné lokality Jestřebsko - Dokesko. 

V roce 2014 zde bylo doloženo rozmnožování vlků, v Čechách poprvé po 100 letech. Správa CHKO 
zde má instalované fotopasti, které dokládají přítomnost 1 páru vlka obecného, který v roce 2014 
vyvedl patrně tři mláďata, v roce 2015 se smečka rozrostla minimálně o další dvě vlčata. 

NPR se skládá ze dvou velmi rozdílných částí, hranici mezi nimi tvoří silnice Břehyně – Hradčany. 
Jižní část tvoří rybník Břehyně s přilehlými rákosinami, rašeliniště, mokřadní louky, podmáčené 
smrčiny, rašelinné bory, bažinné olšiny a březiny. Severozápadně od rybníka vystupuje Mlýnský vrch 
(389 m n. m.), jehož vegetace se výrazně odlišuje od porostů kolem rybníka. Dominantní dřevinou ve 
vrcholové části kopce je buk lesní a směrem k úpatí pak převládá borovice lesní. Severní část zvaná 
Pecopala (podle vrchu Pec – 451 m n. m.) je tvořena převážně lesními porosty, a to hlavně květnatých 
i kyselých bučin, ale i březin a monokultur smrku ztepilého či modřínu opadavého. 

 

 
Obrázek 8-26 NPR Břehyně - Pecopala  

(foto: http://kokorinsko.ochranaprirody.cz) 

 

Geologický podklad tvoří svrchnokřídové kvádrové pískovce středního turonu, ve třetihorách na 
několika místech proražené neovulkanity. Z tohoto období pochází znělcová žíla Mlýnského vrchu a 
čedičová hornina vrchu Pec. Čtvrtohorní sedimenty jsou písčité a hlinitopísčité, v okolí Břehyňského 
rybníka mají velký rozsah organické sedimenty – rašeliny. Geomorfologicky se výrazně odlišuje 
severní skalnatá část (Pecopala) tvořená vyzdviženou pískovcovou plošinou, rozbrázděnou hustou sítí 
kaňonovitých údolí, od jižní nížinné části s Břehyňským rybníkem. Půdy jsou většinou chudé a kyselé. 
Vyskytuje se zde podzol arenický, kambizem arenická, varieta silně kyselá, na místech s vysokou 
hladinou podzemní vody se vyvinuly gleje (glej typický a organozemní) a organozemě (organozem 
typická a glejová). Rozloha minerálně bohatých půd na čediči (kambizem eutrofní) je nepatrná. 

(http://kokorinsko.ochranaprirody.cz) 

 

NOVOZÁMECKÝ RYBNÍK 

Národní přírodní rezervace Novozámecký rybník byla vyhlášena v roce 1933 na ploše 357,89 ha jako 
ornitologická rezervace, hnízdiště vodního ptactva s rákosinami a přilehlými loukami s rašelinnou 
květenou. Rezervace se rozkládá v mělké kotlině na soutoku Mlýnského a Bobřího potoka v 
nadmořské výšce 252 m n. m. 
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Rybník vznikl údajně kolem roku 1416 jako součást tzv. Holanských rybníků. Ještě na konci 18. stol. 
jeho rozloha činila 300 ha a hladina dosahovala až k silnici Jestřebí - Provodín. Podle historických 
záznamů došlo koncem 18. stol. a 19. stol. ke snižování vodní hladiny a radikálnímu zmenšení plochy. 
Zhruba od počátku 20. stol. se na rybníce hospodařilo extenzivním způsobem; od roku 1921 nebyl 
prakticky čištěn a docházelo k jeho zazemňování splaveninami. V roce 1995 byl rozsah vodní plochy 
zhruba 50 ha. 

Rybník s okolními lučními porosty a rákosinami byl pro své ornitologické i botanické hodnoty 
vyhlášen v roce 1933 za chráněný. Unikátnost a význam tohoto území ještě umocnilo zapsání do 
Seznamu mezinárodně významných mokřadů Ramsarské úmluvy v roce 1991. Území NPR dále patří 
do rozsáhlejší EVL Jestřebsko – Dokesko a Ptačí oblasti Českolipsko–dokeské pískovce a mokřady. 

 

 
Obrázek 8-27 Novozámecký rybník.  

(foto: http://kokorinsko.ochranaprirody.cz) 

 

Lesní společenstva zaujímají nevýznamnou část plochy rezervace. Vzhledem k blízkosti vodního 
prostředí a vysoké hladině podzemní vody jsou zde zastoupeny pouze olšiny a porosty křovitých vrb. 
Na sušších místech jsou to borové porosty se smrkem ztepilým (Picea abies), břízou bělokorou 
(Betula pendula) nebo topolem osikou (Populus tremula). 

Nelesní vegetace zahrnuje vodní společenstva s převažujícím stulíkem žlutým (Nuphar lutea) a 
leknínem bělostným (Nymphaea candida). K nejcennějším lokalitám patří plochy mokřadních luk, 
které se dochovaly zejména na okrajích rezervace. Na mokřadních loukách se vyskytuje mimo jiné i 
prstnatec májový (Dactylorhiza majalis). Z Novozámeckého rybníka je uváděno téměř 50 vzácných a 
ohrožených druhů rostlin, z nichž šest patří podle Červeného seznamu mezi kriticky ohrožené - ostřice 
dvoudomá (Carex dioica), kapraď hřebenitá (Dryopteris cristata), hlízovec Loeselův (Liparis 
Loeselii), bahnička chudokvětá (Eleocharis quinqueflora), leknín bělostný (Nymphea candida) a vrba 
plazivá (Salix repens). 

Území rezervace je z ornitologického hlediska nejvýznamnější lokalitou severních Čech. Bylo zde 
pozorováno více než 220 druhů ptáků, z nichž mnohé patří mezi ohrožené. Z těchto významných 
druhů můžeme jmenovat např. orla mořského (Halliaeetus albicilla), jeřába popelavého (Grus grus) 
nebo sýkořici vousatou (Panurus biarmicus). 

Vodní plocha a přilehlé mokřadní louky jsou příznivým prostředím i pro řadu druhů obojživelníků. 
Mělké, periodicky zatopené plochy využívá kriticky ohrožený druh ropucha krátkonohá (Bufo 
calamita), rozsáhlejší vodní plochy zase blatnice skvrnitá (Pelobates fuscus). Během entomologického 
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výzkumu bylo zaznamenáno až 800 druhů brouků, z nichž některé zde byly prokázány poprvé na 
území Čech. Vzácný je výskyt kriticky ohroženého střevlíka zlatitého (Carabus auratus) či svižníka 
polního (Cicindela campestris). 

(http://www.cittadella.cz) 

 

PEKLO 

 
Obrázek 8-28 Peklo u České Lípy.  

(foto: R.D., CC BY-SA 2.5) 

 

Mezi Českou Lípou a obcí Zahrádky vyhloubil Robečský potok v pískovcovém skalním masivu 
kaňonovité údolí, dnes nazývané Peklo. Skalní stěny a potoční niva jsou od r. 1967 chráněným 
územím, známým především bohatým výskytem bledule jarní (Leucojum vernum). Národní přírodní 
památka Peklo má plochu 59 ha a nadmořskou výšku 247–303 m. 

Údolí je vytvořeno v druhohorních kvádrových pískovcích. Pískovcové skály tvoří místy ještě svislé 
stěny. Návštěvník uvidí i úzké rokle, převisy, jeskyně, na pískovcových stěnách jsou vidět železité 
inkrustace, voštiny a pseudoškarpy. 

Strmé svahy jsou porostlé převážně suťovými javořinami s lípou malolistou (Tilia cordata), na 
hranách kaňonu rostou reliktní bory. Na dně úzkého údolí se na potočních sedimentech vyvinula 
typická lužní společenstva. Začátkem jara tu rozkvétají tisíce chráněných bledulí jarních (Leucojum 
vernum), bohaté trsy blatouchu bahenního (Caltha palustris) a prvosenky vyšší (Primula elatior). 
Méně nápadné jsou mokrýš střídavolistý (Chrysosplenium alternifolium) a vstřícnolistý 
(Chrysosplenium oppositifolium). Později rozkvete kosatec žlutý (Iris pseudacorus), árón plamatý 
(Arum maculatum), ďáblík bahenní (Calla palustris), stulík žlutý (Nuphar lutea), kokořík přeslenitý 
(Polygonatum verticillatum) a další vlhkomilné druhy. Setkáme se třeba s kuklíkem potočním (Geum 
rivale), pstročkem dvoulistým (Maianthemum bifolium), konvalinkou vonnou (Convallaria majalis), 
sedmikvítkem evropským (Trientalis europaea), zběhovcem plazivým (Ajuga reptans), kozlíkem 
lékařským (Valeriana officinalis), pryšcem sladkým (Euphorbia dulcis). 

Na zdejších pískovcích roste i kapradina zařazená do seznamu kriticky ohrožených druhů – vláskatec 
tajemný (Trichomanes speciosum). Je to evropsko-makaronéský endemit, ve střední Evropě roste 
pouze ve formě drobného vláknitého gametofytu připomínajícího jemný mech. Jeho kolonie porůstají 

http://www.cittadella.cz/


Rebilance zásob podzemních vod                                               ID EIS 10051606-SFŽP 

188 

 

holý pískovec v tmavých a vlhkých jeskyních, roste také pod převisy skal, ve štěrbinách a voštinách, 
kde zpravidla nemá konkurenci dalších druhů rostlin. NPP Peklo je také významným hnízdištěm 
ptáků, je pozoruhodné i výskytem mnoha druhů hmyzu, plžů a mlžů. 

(http://botany.cz) 

 

ZAHRÁDKY U ČESKÉ LÍPY 

 
Obrázek 8-29 Zahrádky - Valdštejnská alej  

(foto: Matěj Baťha, CC BY-SA 3.0) 

 

EVL a PP se nachází v obci Zahrádky u České Lípy a skládá se ze dvou částí. První částí je 
Valdštejnská lipová alej vedoucí od místního hřiště jižně k Bobřímu potoku, druhou částí je zámecký 
park anglického typu na severním okraji obce a navazující lesní porosty. 

Zámecký park anglického typu je tvořen kombinací původních teplomilných doubrav a pravidelně 
sečených trávníků se solitérními starými duby a vysazenými exotickými dřevinami. Západně od parku 
se nachází dubohabrový porost přecházející severním směrem do chudších, kyselých borovo-
dubových porostů na pískovcovém podloží. Severní okraj zámeckého parku lemují skály spadající k 
Robečskému potoku, v jehož okolí jsou vyvinuty mokřadní olšiny. Na park navazuje alej, která je 
téměř kompletně tvořená lípami, z 215 stromů jsou pouze tři duby. Území je významné zejména pro 
xylofágní druhy bezobratlých. Vyskytují se zde páchník hnědý (Osmoderma barnabita) a krasec 
lipový (Lamprodila rutilans), historicky jsou zde známy i výskyty kovaříka rezavého (Elater 
ferrugineus) a tesaříka (Chlorophorus herbsti). 

(http://www.nature.cz) 

 

DĚVÍN A OSTRÝ 

Nově přehlášená PP Děvín a Ostrý (dříve PP Děvín, Ostrý a Schachtstein) patří díky zřícenině hradu 
Děvína k turisticky nejnavštěvovanějším místům na Hamersku. Jedná se o tři zdaleka nápadné v linii 
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ležící vrchy. Prostřední a současně nejvyšší Ostrý je na některých mapách uváděn také jako Hamerský 
Špičák (452 m), nejnižší najdeme na mapách pod německým označením Schachtstein (372 m). 

Předmětem ochrany je udržení a zlepšení stanovištních podmínek pro zachování a obnovu 
významných vegetačních formací – přirozené porosty bučin na Děvíně, reliktní bory na Ostrém s 
výskytem chráněných druhů rostlin a dále zachování a obnova důlního díla na Schachtsteinu. 

Geologicky pozoruhodná lokalita vznikla vypreparováním zpevněných pískovců kolem žíly polzenitu. 
Všechny tři vrchy leží v jedné přímce na stejné polzenitové žíle o mocnosti kolem 2 m, která svými 
kontaktními účinky okolní pískovce zpevnila. Při zvětrávání žíly vznikaly minerály (limonit, jílové 
minerály), které byly v 17. a 18. století těženy jako železná ruda. Na všech třech vrších se dodnes 
zachovaly zajímavé pozůstatky historické těžby - na Děvíně dvě štoly (navíc i dvě tesané studny v 
pískovci, z nichž jedna je propojena s podzemními prostorami středověkého hradu), na Ostrém 
povrchové lůmky a na Schachtsteinu unikátní pozůstatek po vytěžené žíle v podobě úzkého a 
hlubokého příkopu spojeného se štolou. 

 

 
Obrázek 8-30. Zřícenina Děvín  

(foto: mapy.cz) 

 

Hlavním důvodem ochrany celého území jsou přirozené a polopřirozené lesy s řadou chráněných či 
regionálně významných rostlin. Na Děvíně se jedná o smíšené suťové lesy a květnaté bučiny, 
přecházející pod hradní zříceninou do vápnomilných bučin, hostících vzácné lesní orchideje okrotici 
červenou, hlístník hnízdák, kruštík tmavočervený a širolistý. V podrostu bučin vykvétá lýkovec 
jedovatý, lilie zlatohlavá či atraktivní zvonek broskvolistý. V prostoru hradní zříceniny zaujmou 
mohutné exempláře buků. Nepřehlédnutelné jsou keříky jedovatého rulíku zlomocného, který snad 
kdysi patříval k léčivkám pěstovaným dávnými obyvateli hradu. Sousední Ostrý nabízí další vzácnosti 
regionální flóry – náprstník velkokvětý, řimbabu okoličnatou nebo kokořík vonný. Na vrcholových 
skaliskách s pozůstatky reliktního boru přežívá jeřáb dunajský, ostřice vřesovištní či smldník 
olešníkovitý. Pískovcové skalní plošiny porůstá drobný kolenec Morisonův, naproti tomu stinná a 
vlhká skalnatá úbočí vyhovují rojovníku bahennímu. V území byla nedávno dokonce nalezena i 
kriticky ohrožená kapradinka vratička heřmánkolistá. 
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Vzácné opeřence reprezentují lelek lesní nebo sluka lesní, savce ve štolách zimující netopýři –  
netopýr černý a velký a vrápenec malý. Na vrcholové bukové porosty se váže výskyt evropsky 
chráněného tesaříka alpského, zajímavé jsou i nálezy majky fialové nebo horského střevlíka. 

(http://krkonose.krnap.cz, http://lokality.geology.cz/, Plán péče pro PP Děvín, Ostrý a Schachtstein, EKOLES-
PROJEKT, s. r. o., 2010, http://jizerskehory.ochranaprirody.cz) 

 

ŠIROKÝ KÁMEN 

 
Obrázek 8-31 Široký kámen  

(foto:Luboš Zelinka, mapy.cz) 

 

Přírodní památka Široký kámen byla vyhlášena v roce 1996 na ploše 29, 81 ha. Geomorfologicky 
významný pískovcový skalní útvar s plochým vrcholem a strmými stěnami bez obvyklého 
pravoúhlého rozvětrávání. Z hlediska georeliéfu představuje lokalita svědeckou (stolovou) horu. 

Na suchých a výhřevných skalních hranách po obvodu vrcholové plošiny se zachovaly reliktní bory s 
vtroušenou břízou bělokorou (Betula pendula). V podrostu se nacházejí některé vzácné rostlinné 
druhy, např. kostřava sivá (Festuca pallens), ostřice vřesovištní (Carex ericetorum), smldník jelení 
(Peucedanum cervaria), hadí mord nízký (Scorzonera humilis), významný je výskyt jalovce obecného 
(Juniperus communis) a jeřábu muku (Sorbus aria). Na severním, méně exponovaném svahu roste 
bohatá populace ohroženého rojovníku bahenního (Ledum palustre), v podrostu jsou hojné mechorosty 
a lišejníky, např. travník Schreberův (Pleurozium schreberi), dvouhrotec čeřitý (Dicranum scoparium) 
či rašeliník ostrolistý (Sphagnum capillifolium). 

Lokalita je známa jako historické hnízdiště sokola stěhovavého (Falco peregrinus) a výra velkého 
(Bubo bubo). Při kontrolách byl pozorován krkavec velký (Corvus corax), zmije obecná (Vipera 
berus), ještěrka obecná (Lacerta agilis) a slepýš křehký (Anguis fragilis). 

(http://kabes.wz.cz/IC_Hradcany, http://lokality.geology.cz) 

 

RAŠELINIŠTĚ ČERNÉHO RYBNÍKA 

Přírodní památka Rašeliniště Černého rybníka byla vyhlášena v roce 1996 na ploše 4,26 ha. 
Rašeliniště Černého rybníka leží v bývalém prostoru těžby uranu.  

Předmětem ochrany jsou společenstva stojatých vod a mokřadů a na rybník navazující přechodové 
rašeliniště se vzácnými druhy rostlin a živočichů. Černý rybník je typickým přechodovým 

http://krkonose.krnap.cz/
http://lokality.geology.cz/
http://jizerskehory.ochranaprirody.cz/
http://kabes.wz.cz/IC_Hradcany
http://lokality.geology.cz/
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rašeliništěm. U jeho okraje jsou živé partie rašeliniště s rašeliníkovými a ostřicovorašeliníkovými 
společenstvy. Rostou v nich suchopýr pochvatý (Eriophorum vaginatum), suchopýr úzkolistý 
(Eriophorum angustifolium), kriticky ohrožená hrotnosemenka bílá (Rhynchospora alba) i zvláště 
chráněné druhy klikva bahenní (Oxycoccus palustris), rosnatka okrouhlolistá (Drosera rotundifolia) a 
silně ohrožená ostřice plstnatoplodá (Carex lasiocarpa). 

 

 
Obrázek 8-32 Černý rybník u Hamru n. J.  

(foto: Antonín Suk, mapy.cz) 

 

V přítokové oblasti a po obvodu rašeliniště je zachován rašelinný bor s bezkolencem modrým 
(Molinia caerulea), vlochyní bahenní (Vaccinium uliginosum), sedmikvítkem evropským (Trientalis 
europaea) a hruštičkou menší (Pyrola minor). Vodní plochu charakterizuje společenstvo vzplývavých 
a ponořených rostlin s dominantním rdestem vzplývavým (Potamogeton natans), na březích roste 
ohrožený bazanovec velkokvětý (Naumburgia thyrsiflora). Průzkum potvrdil výskyt skokana štíhlého 
(Rana dalmatina), ještěrky živorodé (Zootoca vivipara) nebo zmije obecné (Vipera berus). K vzácným 
zástupcům entomofauny patří šídlo královské (Anax imperator) a šídlo sítinové (Aeshna juncea). 

(http://kabes.wz.cz/IC_Hradcany) 

 

DIVADLO 

Přírodní památka Divadlo byla vyhlášena v roce 1996 na ploše 2,45 ha. Výrazný pískovcový 
geomorfologický útvar s řadou skalních forem vytvořených selektivním zvětráváním a odnosem 
pískovců (skalní římsy, dutiny, skalní výklenky, voštiny, pseudoškrapy, skalní brána, vzácně skalní 
mísy). Výchozy v bocích údolí jsou tvořeny jemnozrnným křemennými pískovci jizerského souvrství 
(turon), pravděpodobně zpevněnými žilami bazaltoidu směru SV-JZ. Ve svrchnokřídových pískovcích 
středního turonu vznikl zvětráváním skalní amfiteátr ve tvaru podkovy. Nejzajímavější je skalní brána 
a železité impregnace, vyvětrávající jako silné roury z povrchu pískovců. Pískovce jsou prosyceny 
sloučeninami železa, které zde tvoří trubicovité útvary o průměru až 50 cm, protažené rovněž SV-JZ. 
Protažení železitých trubic zde ukazuje na směr proudění podzemních vod v době jejich vzniku. Na 
dvou vypreparovaných skalních hradbách vysokých do 10 m se nachází celá řada mezo- a mikroforem 
zvětrávání a odnosu povrchu pískovců. Dále se vyskytují např. pseudoškrapy, skalní dutiny a římsy.  

 

http://kabes.wz.cz/IC_Hradcany
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Obrázek 8-33 Švarcvaldská brána  
(foto: Rolf-Dresden, CC BY 3.0) 

 

Přírodní památka je obklopena kulturními porosty borovice lesní (Pinus sylvestris), na vrcholech skal 
se zachovaly fragmenty reliktních borů se jmelím bílým (Viscum album). Reliktní bory exponovaných 
stanovišť mají charakter ochranného lesa. V chudém bylinném podrostu se nachází především mechy 
a lišejníky, vzácně kolenec Morisonův (Spergula morisonii) a hadí mord nízký (Scorzonera humilis). 

(http://kabes.wz.cz/IC_Hradcany, http://lokality.geology.cz) 

 

STOHÁNEK 

 
Obrázek 8-34 Stohánek  

(foto: Miroslav Král, https://www.ceskehory.cz) 

http://kabes.wz.cz/IC_Hradcany
http://lokality.geology.cz/
https://www.ceskehory.cz/
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Přírodní památka Stohánek byla vyhlášena v roce 1996 na ploše 0,26 ha. Významný geomorfologický 
útvar – osamocený, těžce přístupný blok připomínající úzkou stolovou horu, vypreparovaný z 
turonských kvádrových pískovců. 

Historickou zajímavostí jsou zbytky do skály tesaných místností z 18. století, kdy tu údajně přebýval 
poustevník. V sousedství Stohánku byly nalezeny pozůstatky vsi Niederwald, zaniklé dle literárních 
pramenů po třicetileté válce. 

Na vrcholové plošině je zachován zbytek reliktního dubového boru se vzácnými teplomilnými druhy 
bylin v podrostu - kakostem krvavým (Geranium sanquineum), hvozdíkem kartouzkem (Dianthus 
carthusianorum), kostřavou sivou (Festuca pallens), jetelem alpínským (Trifolium alpestre), ožankou 
kalamandrou (Teucrium chamaedrys) či pupavou obecnou (Carlina vulgaris).  

Výsušný charakter stanoviště prospívá zde žijící ještěrce obecné (Lacerta agilis). Pozorováno bylo 
hnízdění strakapouda velkého (Dendrocopos major).  

(http://kabes.wz.cz/IC_Hradcany) 

 

JELENÍ VRCHY 

 
Obrázek 8-35 Malý a Velký Jelení vrch (zleva) ze Stráže pod Ralskem 

(foto: Ladislav Soukup, CC BY-SA 3.0) 
 

Přírodní památka Malý a Velký Jelení vrch byla vyhlášena v roce 1996 na ploše 7,91 ha. Přírodní 
památku tvoří dva izolované vypreparované neovulkanické suky až krátké hřbety Velkého (514 m n. 
m.) a Malého Jeleního vrchu (474 m n. m.) oddělené nižším sedlem, dotvářející reliéf Ralské 
pahorkatiny. Svrchnokřídovými kvádrovými pískovci střednoturonského stáří prorazila ve třetihorách 
dvě tělesa čediče, která dnes tvoří skalnaté vrcholy obou kopců. Čedič má sloupcovitou odlučnost. 
Oba vypreparované neovulkanické suky až krátké hřbety jsou odděleny nižším sedlem. 

V chráněném území převažují květnaté bučiny s kyčelnicí cibulkonosnou (Dentaria bulbifera), lipnicí 
hajní (Poa nemoralis), pitulníkem horským (Galeobdolon montanum), kokoříkem přeslenitým 
(Polygonatum verticillatum), lilií zlatohlávkem (Lilium martagon), lýkovcem jedovatým (Daphne 
mezereum) a dalšími druhy v podrostu. Na severozápadních svazích roste suťový les s jilmem 
horským (Ulmus glabra), v podrostu s bažankou vytrvalou (Mercurialis perennis), dymnivkou dutou 
(Corydalis cava), kyčelnicí devítilistou (Dentaria enneaphyllos) a sasankou pryskyřníkovitou 
(Anemonoides ranunculoides). Na vrcholových skalách se uplatňují teplomilnější druhy – jeřáb muk 
(Sorbus aria), tolita lékařská (Vincetoxicum hirundinaria), strdivka sedmihradská (Melica 

http://kabes.wz.cz/IC_Hradcany
https://cs.wikipedia.org/wiki/Str%C3%A1%C5%BE_pod_Ralskem
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transsilvanica), smldník jelení (Peucedanum cervaria), vzácně i silně ohrožená kapradinka skalní 
(Woodsia ilvensis). Při patě skalního hřbítku jsou vyvinuty pozoruhodné trávníky reliktního 
charakteru. Lesní porosty v chráněném území jsou vesměs lesy ochrannými. Grafióza zdecimovala 
větší část populace jilmu horského v suťových porostech. Entomologický průzkum prokázal výskyt 
některých podhorských a horských druhů střevlíků, např. Carabus linnei či Cychrus attenuatus. 

(http://kabes.wz.cz/IC_Hradcany, http://lokality.geology.cz) 

 

BINOV - BOBŘÍ SOUTĚSKA 

EVL Binov - Bobří soutěska se nachází na pomezí tří hydrogeologických rajonů – 4640, 4620 a 4650. 
Vrch Binov je budován čedičovou horninou - plagioklasovým limburgitem, Údolí Bobřího potoka se 
vytvořilo na okrajovém svahu hrástě Českého středohoří hloubkovou erozí malého vodního toku - 
Bobřího potoka, která byla umocněna postupným vyklenováním vulkanického pohoří, jedná se o tzv. 
antecedentní údolí. Úzké erozní údolí s vodopádem v místě, kde je ovlivněn výraznou šikmou 
puklinou v sopečném tělese je jedinečnou ukázku tzv. "zpětné eroze" v rámci Čech. Údolí je 
obklopeno skalními stěnami a rozsáhlými sutěmi, balvanité sutě pokrývají téměř celou lokalitu. 

 

 
Obrázek 8-36. Bobří soutěska  

(foto Jiří Šedivý, http://www.ceskestredohori.cz) 

Lokalita je situována na severovýchodním okraji Litoměřického středohoří, jedná se většinou o 
zalesněné severní, východní a jihovýchodní svahy, s erozním údolím Bobřího potoka v severní části 
lokality, orientovaným od západu k východu. Velmi zachovalá společenstva skal, sutí, lesů a vlhkých 
luk. V Bobří soutěsce dochází k zajímavému jevu, kdy vlivem inverze chladnomilné druhy rostlin i 
živočichů obsazují nižší polohy při jejím dnu, zatímco druhy teplomilné vystupují do vyšších poloh. 
Výskyt řady vzácných druhů rostlin. Skladba typické lesní a suťové fauny je do značné míry ovlivněna 
zdejšími mikroklimatickými zvláštnostmi (podmrzající sutě, teplotní inverze). Vývoj přirozených 
biotopů na lokalitě může být ohrožen zejména vlivy souvisejícími s hospodařením v lesích a 
zemědělským hospodařením.  

(http://www.nature.cz) 

http://kabes.wz.cz/IC_Hradcany
http://lokality.geology.cz/
http://www.nature.cz/
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KAŇON POTOKA KOLNÉ 

 
Obrázek 8-37 PP Kaňon potoka Kolné - skalní místnosti  

(foto: Petr Maryška, mapy.cz) 

 

Kaňonovité údolí vzniklo vodní erozí na rozhraní dvou křídových útvarů – coniackých slínovců a 
svrchnoturonských kvádrových pískovců. Kaňon je hluboký asi 10 m a široký do 2 m. V nejužším 
místě soutěsky přepadá voda potoka v několika kaskádách. V horní, mělčí části jsou ve skále vytesány 
podzemní prostory, které jsou dnes, po odstranění nelegální navážky komunálního odpadu, veřejnosti 
přístupné a tvoří tak zajímavý doplněk přírodních geomorfologických útvarů. 

Údolí potoka porůstá smíšený les s dubem, lípou a habrem a teplomilnými hájovými druhy v bylinném 
patře, např. jaterníkem podléškou (Hepatica nobilis), ptačincem velkokvětým (Stellaria holostea), 
prvosenkou jarní (Primula veris) aj. Potok na jaře lemují porosty bledule jarní (Leucojum vernum), 
zajímavostí jsou keře klokoče zpeřeného (Staphyllea pinnata). Pod skalním převisem v dolní části 
památky byla objevena evropsky významná kapradina vláskatec tajemný (Trichomanes speciosum). 

(http://zivotni-prostredi.kraj-lbc.cz) 

 

TERASY JEŠTĚDU 

Předmětem ochrany jsou rozsáhle vyvinuté tvary periglaciálního větrání a odnosu, mezi Výpřeží a 
vrcholem Ještědu je zjištěno deset kryoplanačních teras, dále jsou v území četné nivační sníženiny, 
skalní výchozy typu mrazových srubů, sklaních hradeb a izolovaných skal (torů), rozsáhlá suťová pole 
(balvanová moře) a suťové (balvanové) proudy. Rozsahem a počtem periglaciálních tvarů jde o 
výjimečnou lokalitu v rámci České vysočiny. Ve vrcholových sutích se nachází význačná reliktní 
fauna bezobratlých chladnomilných pavouků a brouků a význačné nálezy mechorostů a lišejníků, 
vázaných na vrcholové kvarcity. Zakrslé jeřábové smrčiny a horské bučiny (včetně patrných přechodů 
ke klimaxové smrčině) v nadmořské výšce nad 900 m patří k reliktům vysokohorského lesa s 
pravděpodobně původním genofondem smrku ztepilého ve vrcholových partiích hory a po obvodu 
suťových polí, kde se vyvíjejí specifické růstové formy této dřeviny.  

http://zivotni-prostredi.kraj-lbc.cz/
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Obrázek 8-38 Kvarcity na Ještědu 

(foto: Iva Kůrková) 

 

Část smrkového porostu je odumřelá v důsledku silného imisního zatížení území v průběhu 70. - 90. 
let 20. století. Horská flóra a fauna včetně zákonem zvláště chráněných druhů je vázána na ekosystém 
lesa, balvanitých sutí a skal. 

Širší vrcholový areál Ještědu, vyznačený velkými skalními výchozy paleozoických, pravděpodobně 
ordovických kvarcitů, které tvoří několik morfologicky nápadných pruhů SV-JZ směru (opakování je 
zřejmě tektonické). Výchozy, často tvořící malebné skály, poskytují názorné příklady litologického 
vývoje, metamorfního postižení a tektonické stavby, stejně jako příklady selektivního větrání, tvorby 
balvanitých sutí a sdružených tvarů reliéfu. Jde o detailně provrásněné bělošedé sericitické kvarcity 
patrně ordovického stáří, které tvoří vložky v kvarcitických fylitech, chlorit - sericitických fylitech a 
fylitech s laminami kvarcitu. Jsou součástí stratigraficky starší jednotky, která leží ve strukturním 
nadloží jednotky s vápenci devonského stáří, přes kterou byly přesunuty ve formě vrásového příkrovu. 
Porušen směrnými přesmyky způsobuje opakování kvarcitových horizontů. Na jednotlivých 
výchozech lze nejlépe dokumentovat různé velikostní kategorie vrás, které vrásní jednak kvarcitové 
lavice a také žíly křemene, které kvarcity prostupují. Většinou jde o překocené nebo ležaté vrásy s 
plochými osními rovinami, výrazným lineárním usměrněním sericitu a křemenných zrn paralelním s 
vrásovými osami sv.-jz. směru, které je typické pro mladší variské struktury Ještědského hřbetu. 
Severozápadní vergence většiny vrás ukazuje na dominantní tektonický transport alochtonní 
staropaleozoické (ordovické) jednotky k SZ na paraautochtonní jednotky Ještědu a na lužický 
autochton. Reliktně je možno pozorovat i drobné starší v-z vrásy, které byly převrásňovány výše 
uvedenými vrásami. Kvarcity tvoří vrchol Ještědu a nápadné skalní výchozy na svazích. Čtvrtohorního 
stáří jsou balvanité sutě pokrývající vrcholový kuželovitý suk a kamenitohlinité sutě na mírnějších 
okolních svazích. V chladném období pleistocénu vzniklo zejména na severním svahu velké množství 
nejrůznějších kryogenních tvarů georeliéfu (podmíněných mrazovým zvětráváním a odnosem). 
Nachází se zde deset kryoplanačních teras oddělených příkřejšími úseky svahu (mrazovými srázy až 
sruby). Izolované křemencové skály vytvářejí místy skalní hradby. Vznikla v nich i úzká skalní brána 
(Kamenná vrata). 

(http://zivotni-prostredi.kraj-lbc.cz, http://lokality.geology.cz) 
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LUŽICKOHORSKÉ BUČINY 

 
Obrázek 8-39 Výhled od Pěnkavčího vrchu 

(foto: Petr Maryška, mapy.cz) 

 

EVL Lužickohorské bučiny představují rozsáhlý lesní komplex při hranici se SRN. Dominuji terciérní 
vulkanity (trachyt, fonolit), v severní části podél lužického zlomu rovněž granit a granodiorit, v 
nižších polohách převažují křídové pískovce březenského souvrství a kvartérní deluviální sedimenty. 
Geomorfologie: Komplex tvoří tři významné elevace Lužických hor, plynule na sebe navazující v 
severojižním směru v oblasti přechodu okrsku Jedlovský hřbet a Hvozdský hřbet. Reliéf: Významné 
krajinné dominanty v oblasti hlavního hřebene Lužických hor (Pěnkavčí vrch 792 m n. m., Kozí hřbet-
Weberberg 711 m n. m., Bouřný 702 m n. m.). Hlavním půdním typem v oblasti jsou kambizemě 
dystrické. Nejrozsáhlejší komplex bučin (převážně acidofilních) na území Lužických hor, převážně na 
fonolitu, příp. na kontaktu fonolitoidu a granitoidu. V oblasti Kozího hřbetu jde převážně o mladší 
porosty, starší a fyziognomicky kvalitní bučiny jsou situovány do hřebenových a vrcholových poloh, v 
podrostu zde převládá třtina chloupkatá (Calamagrostis villosa) a metlička křivolaká (Avenella 
flexuosa). Fytocenologicky převažují asociace Calamagrostio villosae-Fagetum a Festuco-Fagetum, 
přecházejí do květnatých bučin asociace Dentario-Fagetum (druhově chudší typy). Na Pěnkavčím 
vrchu jsou bučiny vrcholové partie fyziognomicky velmi vyhraněné (Calamagrostio villosae-
Fagetum), místy pralesovité, představující vynikající ukázku náhorní bučiny v nadmořské výšce, která 
je v Lužických horách ojedinělá. Tento porost je značně rozvolněný s nižší pokryvností stromového 
patra. V západním úbočí živnější polohy podmíněné výstupy bazaltoidu s pramennými vývěry – 
druhově bohaté acerozní bučiny s přechody do suťových a prameništních lesů, dosud relativně početný 
jilm, fytocenologicky jsou porosty blízké asociacím Luzulo-Fagetum, Dentario-Fagetum, Mercuriali-
Fraxinetum, Carici remotae-Fraxinetum. Kvalitnější bučiny převažují především na západních a 
jižních svazích Bouřného, nejrozsáhlejší stará bučina se nachází JZ od vrcholu, jsou značně 
prosvětleny, podrost je převážně s dominantní třtinou chloupkatou (Calamagrostis villosa). -V SZ 
části komplexu (údolí Lesenskeho potoka) se vyskytují poměrně kvalitní olšiny, zahrnuty jsou rovněž 
malé vodní plochy s cennými makrofyty - rdest alpský (Potamogeton alpinus). 

Význam lokality je dán především plošnou rozlohou lesních porostů s příznivou druhovou skladbou, 
místy pralesovitého typu (jde o genovou základnu dřevin - buku lesního a javoru klenu). Rozsáhlý 
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lesní komplex představuje rovněž útočiště řady vzácných živočišných druhů: sýc rousný (Aegolius 
funereus), kulíšek nejmenší (Glaucidium passerinum) a další. 

(http://natura2000.eea.europa.eu) 

 

JANOVICKÉ RYBNÍKY 

 
Obrázek 8-40. Rybník u Janovic v Podještědí  

(foto: Vladislav Merhaut, mapy.cz) 

 

EVL zahrnuje 3 lesní rybníky východně od obce Janovice v Podještědí. Jedná se o jednu z mála lokalit 
vážky jasnoskvrnné (Leucorrhinia pectoralis) v Libereckém kraji. 

Podloží tvoří převážně turonské až koniacké kvadrátové kaolinické pískovce, třetihorní vulkanity a 
kvartérní sedimenty. Území je součástí členité Podještědské pahorkatiny v povodí horní Ploučnice. 
Vyvinuly se zde především modální gleje, v jejich okolí arenické kambizemě a podzoly. 

Hráze rybníků ze žulových kvádrů jsou zatím holé. První z rybníků nejblíže k obci má charakter 
zkonsolidovaného mokřadu, další 2 nádrže jsou mělkými rybníky. Rybníky nemají přítok. 

V minulosti byly rybníky napájeny nepříliš vydatným potůčkem, který pramení cca 250 m nad nejvýše 
položeným rybníkem na lokalitě s místním názvem "U čtyř buků". V současné době je potůček 
zanesený a voda jím neprotéká. Rybníky nebyly nikdy hospodářsky obhospodařované, s rybničním 
hospodářstvím se nepočítá ani v současnosti, neboť přitékající nárazová voda je příliš kyselá. Koncem 
90. let proběhla jejich rekonstrukce.  

(http://www.nature.cz) 

 

SLATINNÉ VRCHY 

EVL Slatinné vrchy (430 m n. m.) se nacházejí cca 4 km sv. od Doks a cca 2 km s. od Velkého a M. 
Bezdězu. V podloží se nacházejí křídové pískovce středního turonu a na nich spočívá denudační 
zbytek slínovců až jílovitých vápenců svrchního turonu. Denudační zbytek slínovců obklopuje 
vrcholovou část, která je tvořena hauynitem nebo olivinickým nefelinitem. Při hlavním vrcholu vznikl 
na vulkanitu mrazový srub. Na svazích pískovcového podstavce jsou výrazné skalní stěny. Na 

http://natura2000.eea.europa.eu/
http://www.nature.cz/
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sopečných horninách rostou bukové porosty, na pískovcích borovice. Jedna z mála lokalit tesaříka 
alpského (Rosalia alpina) v ČR. 

 

 
Obrázek 8-41 Slatinné vrchy  

(foto: mapy.cz) 

 

Vzácně zachovalá lokalita spodního stupně bučin charakteristická pro typ čedičových vulkanitů 
Ralsko-bezdězské tabule. Biota má stupňovitý charakter vegetace (bory, smíšený les, bučiny), který je 
typický pro dokeskou oblast. Vrcholová část je porostlá bukovým lesem, porosty dosahují značného 
stáří s flórou charakteristickou pro tento typ biotopu.   

(http://www.nature.cz) 

 

SVITAVKA 

 
Obrázek 8-42 Svitávka v Lindavě  
(foto: Milada Heráková, mapy.cz) 

 

http://www.nature.cz/
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Svitávka je drobný vodní tok v úseku mezi obcí Lindava statní hranicí, Východně od Nového Boru, 
cca 15 km SV od České Lípy. Podloží tvoří turonské až koniacké kvádrové kaolinické pískovce s 
četnými proniky třetihorních vulkanitu. EVL je součásti Cvikovské pahorkatiny, která má ráz členité 
pahorkatiny až ploché Vrchoviny. Vznikly zde hlavně modální fluvizemě, podél nivy Pak arenické 
pseudoglejové kambizemě. Drobný vodní tok, protékající menšími obcemi, lesními porosty a v menší 
míře bezlesím tvořeným loukami. Úseky drobných vodních toku protékající menšími obcemi, lesními 
porosty. V tocích se vyskytuje Běžná fauna pstruhového pásma s významným zastoupením mihule 
potoční (Lampetra planeri). 

(http://natura2000.eea.europa.eu) 

 

KOKOŘÍNSKO 

EVL Kokořínsko zasahuje do HGR 4640 velmi okrajově. Stanoviště chráněných druhů v oblasti jsou 
přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition, evropská suchá 
vřesoviště, polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (Festuco-Brometalia), 
bezkolencové louky na vápnitých, rašelinných nebo hlinito-jílovitých půdách (Molinion caeruleae), 
vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně, extenzivní 
sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis), vápnitá 
slatiniště s mařicí pilovitou (Cladium mariscus) a druhy svazu Caricion davallianae, zásaditá 
slatiniště, chasmofytická vegetace silikátových skalnatých svahů, pionýrská vegetace silikátových skal 
(Sedo-Scleranthion, Sedo albi-Veronicion dillenii), jeskyně nepřístupné veřejnosti, bučiny asociace 
Luzulo-Fagetum, dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum, smíšené jasanovo-olšové lužní lesy 
temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae), středoevropské 
lišejníkové bory, acidofilní smrčiny (Vaccinio-Piceetea). 

Největší navržené území byla připravena pro kapradinu vláskatec tajemný (Trichomanes speciosum) 
pro který je Kokořínsko největší českou (středoevropskou?) lokalitou. Vzhledem k tomu, že tato 
kapradina roste (ve střední Evropě vytváří pouze povlak podobný řasám) ve štěrbinách a jeskyních, tak 
by jeho ochrana neměla být příliš problematická a přinést výrazná omezení. I v dalším rozsáhlém 
území, kterým jsou mokřady v nivách Liběchovky a Pšovky, by nemělo dojít k výrazným změnám. 
Toto území je připravováno pro ochranu populací vzácných plžů – vrkoče bažinného bažinného 
(Vertigo moulinsiana), vrkoče útlého (V. angustior) a také nenápadné ryby žijící v písku – sekavce 
podunajského (Cobitis elongatoides). Mokřady Liběchovky a Pšovky jsou již dnes jednou z nejpřísněji 
chráněných částí CHKO Kokořínsko. Leží v první, nejpřísněji chráněné zóně ochrany přírody a značná 
část i v přírodních rezervacích Mokřady dolní Liběchovky, Mokřady horní Liběchovky, Kokořínský 
důl a v přírodní památce Prameny Pšovky. Součástí EVL Kokořínsko je také velmi cenné území u 
Mělnické Vrutice, slatinné biotopy v NPR Polabská černava. 

 

EVL ROVERSKÉ SKÁLY 

Rozsáhlý lesní komplex v severní části CHKO Kokořínsko zhruba mezi kopcem Vlhošť a silnicí Dubá 
- Tuhaň. Rozsahem největší část území tvoří křídové sedimenty – pískovce jizerského souvrství 
(střední – zčásti svrchní turon). Reliéf Roverských skal lze označit za erozně denudační a jeho vznik je 
z velké části podmíněn litologickým charakterem křídových, terciérních a kvartérních hornin. Lze ho 
označit za strukturní stupňovinu s hustou sítí kaňonovitých údolí. Základní typy půd úzce souvisejí s 
půdotvornými substráty. Na převážně fyzikálních rozpadech křemenných pískovců se vyskytují kyselé 
rankery, podzolované kambizemě a podzoly. 

http://natura2000.eea.europa.eu/
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Lesní porosty Roverských skal tvoří především borové doubravy a na extrémních místech (okraje skal, 
některé skalní plošiny) i reliktní bory. V hlubších údolích obvykle převládají nepůvodní smrčiny, 
částečně se zachovaly acidofilní bučiny. V podrostu většiny borových porostů dominuje borůvka černá 
(Vaccinium myrtillus), popř. brusinka obecná (Vaccinium vitis-idaea), vřes obecný (Calluna vulgaris) 
a metlička křivolaká (Avenella flexuosa). Na osluněných hranách skal se vyskytují maloplošná 
vřesoviště. Skalní vegetace je častá, ale netypická a slabě vyvinutá - převládají mechorosty a částečně 
kapraďorosty (Polypodium vulgare, Dryopteris sp.div.). Vláskatec tajemný (Trichomanes speciosum) 
osídluje četné voštiny, jeskyně a převisy skal v místech, kde je dostatečná vlhkost a kam dopadá jen 
minimum slunečního záření.   

V pískovcových skálách erozí rozčleněných do rozličných dutých tvarů se nacházejí četné 
mikrolokality vláskatce tajemného (Trichomanes speciosum). Jeskyně, štěrbiny, voštiny a převisy jsou 
pro vláskatec velmi vhodné, udržuje se v nich relativně konstantní teplota a vlhkost a druh tvoří vitální 
a rozsáhlé kolonie. 

(http://www.nature.cz) 

 

EVL LEMBERK – ZÁMEK 

Půda zámku Lemberk, 1 km SV od obce Jablonné v Podještědí. Jedna z nejvýznamnějších letních 
kolonií vrápence malého (Rhiholophus hipposideros) v severních Čechách.   

(http://www.nature.cz) 

 

EVL DOKSY – ZÁMEK 

Zámecký areál s rozlohou 0,56 ha je zařazen do soupisu Evropsky významných lokalit pod číslem 
CZ0513659. Předmětem ochrany je výskyt netopýrů velkých 

 

EVL ZDISLAVA – KOSTEL 

Půda kostela v obci Zdislava, 2 km z. od Liberce.  Středně velká letní kolonie netopýra velkého 
(Myotis myotis).    

(http://www.nature.cz) 

 

EVL POSELSKÝ A MARIÁNSKÝ RYBNÍK 

Niva Robečského potoka s Poselským a Mariánským rybníkem a mokřadními a rašelinnými biotopy 
jižně od města Doksy v těsné blízkosti obce Obora, v. od silnice Česká Lípa – Mladá Boleslav. 
Poselský společně s Mariánským rybníkem představují botanicky i zoologicky cennou soustavu 
vodních ploch s navazujícími mokřadními a rašelinnými porosty v povodí Robečského potoka. 
Poselský rybník je historickou vodní nádrží s relativně nízkým rybochovným zatížením. 

Výskyt řady zvláště chráněných druhů rostlin: kyhanka sivolistá (Andromeda polifolia), prstnatec 
pleťový (Dactylorhiza incarnata), p. májový (D. majalis), p. plamatý (D. maculata), rosnatka 
okrouhlolistá (Drosera rotundifolia), kruštík bahenní (Epipactis palustris), vřesovec čtyřřadý (Erica 
tetralix), měkkyně bahenní (Hammarbya paludosa), rojovník bahenní (Ledum palustre), hadilka 
obecná (Ophioglossum vulgatum), hrotnosemenka bílá (Rhynchospora alba), vrba plazivá (Salix 

http://www.nature.cz/
http://www.nature.cz/
http://www.nature.cz/
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repens) a řady dalších). Lokalita je uvedena v Seznamu mokřadů ČR. Významná součást mokřadních 
a slatinných biotopů v rybniční soustavě Jestřebské kotliny. 

Jedna z mála lokalit vážky jasnoskvrnné (Leucorrhinia pectoralis) v Libereckém kraji a jedna z mála 
lokalit vrkoče bažinného (Vertigo moulinsiana) v Čechách.   

Plošně převládají sedimenty svrchní křídy, z velké části pískovce. V nejbližším okolí rybníka jsou 
hojné i kvartérní sedimenty organogenního původu, v okolí Mariánského rybníka jsou vyvinuty sloje 
přechodové až slatinné rašeliny. Tektonická a strukturálně denudační sníženina v povodí Robečského 
potoka. Mělká pramenná sníženina v nadmořské výšce 275-283 m v celkově plochém reliéfu, pouze 
na východě mírně se zvedajícím do pískovcové pahorkatiny. Širší okolí je výrazně ovlivněno 
třetihorními vulkanity. Výrazné tvary pískovce byly ovlivněny denudací, mnohé z nich jsou 
prokřemenělé nebo prostoupené železitými inkrustacemi. 

Mariánský rybník o rozměrech 250x50 m, s volnou vodní hladinou 50x50 m u výpusti, je obklopen 
lesem. V přítokové části přechází do rašeliniště, které má podobu dvou ramen ve tvaru podkovy o 
rozměrech 150x50 a 100x50 m, s odvodňovacími příkopy odvádějícími vodu do rybníka. 

Půdy jsou hydromorfně ovlivněny - na lokalitě převažují gleje až rašelinné gleje, místy organozem. V 
okolí přítoků je vyvinuta fluvizem, v okrajových částech ve vyvýšených polohách arenické podzoly, v 
okolí Mariánského rybníka kambizem arenická. 

(http://www.nature.cz) 
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9.  STŘETY ZÁJMU 
 

VYHODNOCENÍ KVANTITATIVNÍHO STAVU ÚTVARŮ PODZEMNÍCH VOD  

Kvantitativní stav HGR 4640 Křída Horní Ploučnice byl vyhodnocen jako vyhovující, všechny 
poměry byly v rozmezí 0,05 – 0,17. Hydrogeologický rajon byl tedy klasifikován jako vyhovující 
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. 

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 4640 Křída Horní Ploučnice se skládá pouze z 
jednoho útvaru a jedné pracovní jednotky, takže výsledek je platný pro celý hydrogeologický rajon. 

Vlastní hodnocení plošných zdrojů znečištění se provádělo jednak na nezávislém vyhodnocení údajů o 
významných zdrojích znečištění a jejich ověření na základě monitoringu jakosti podzemních vod a 
následném vyhodnocení chemického stavu. Prakticky to znamená, že pokud vyšlo z monitoringu 
nevyhovující hodnocení příslušných polutantů, ale zdroj nebyl prokázán, nebyl zdroj znečištění 
označen za významný. Stejně tak, pokud byl zjištěn významný zdroj znečištění, ale naměřené 
koncentrace nepřekračovaly limit, ani tehdy nelze zdroj považovat za významný, nicméně by bylo 
vhodné prověřit reprezentativnost umístění monitorovacího objektu. V případě významného zdroje 
znečištění, ale neexistence dat z monitoringu bylo doporučeno doplnit sledování (viz kapitola 
optimalizace monitoringu). 

V případě bodového znečištění ze starých kontaminovaných míst byly použity výsledky pro hodnocení 
starých kontaminovaných míst ze systému SEKM (Systém evidence kontaminovaných míst) podle 
kritérií hodnocení dobrého chemického stavu. Vzhledem k tomu, že kritéria kromě vyhodnocené 
priority starého kontaminovaného místa zahrnovala také výsledky monitoringu za poledního půl roku 
sledování, je v tomto případě významný zdroj znečištění totožný s výsledky monitoringu. 

Plošné znečištění dusičnany ze zemědělství považovalo za významný zdroj znečištění každou pracovní 
jednotku (v tomto případě tedy hydrogeologický rajon), ve kterém činí podíl intenzivně využívané 
zemědělské půdy alespoň 50 % plochy. Dusičnany v podzemních vodách byly hodnoceny jednak z dat 
sledování jakosti podzemních vod ČHMÚ za období 2007 – 2012 a jednak z dostupných dat o jakosti 
odběrů podzemních vod za stejné období. Zatímco v případě sledování jakosti podzemních vod 
ČHMÚ bylo většinou k dispozici 11 měření, počet měření odběrů byl výrazně menší a nejčastěji 
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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. 

Hydrogeologický rajon 4640 Křída Horní Ploučnice má prakticky pouze 19 % intenzivně využívané 
zemědělské půdy a plošné znečištění ze zemědělství tedy není považováno za významný zdroj. V 
hydrogeologickém rajonu bylo k dispozici celkem 101 objektů s daty o koncentracích dusičnanů – z 
toho 33 objektů sledování ČHMÚ, 12 odběrů nad 5 l/s a 56 malých odběrů.  Hodnotu 50 mg NO3/l 
přesáhnul pouze jeden odběr nad 5 l/s a 4 malé odběry, ale pouze jeden z nich byl vodárenský. 
Nejvyšší průměrné hodnoty okolo 100 mg/l byly zjištěny v odběru SAP Mimoň-sanace. Vzhledem k 
malému počtu objektů se zvýšenou koncentrací a malé ploše intenzivně využívané zemědělské půdy 
není tedy v hydrogeologickém rajonu 4640 Křída Horní Ploučnice 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. 

Pesticidy s limitem 0,1 µg/l byla rozhodující charakteristická hodnota maximum, pro zbylé dva 
pesticidy se hodnotil průměr a medián a pro nevyhovující stav stačilo stejně jako u dusičnanů 
překročení pouze jedné charakteristické hodnoty. Při agregace více objektů na pracovní jednotku 
(hydrogeologický rajon) byl útvar považován za nevyhovující, pokud limitní hodnotu překročilo 
alespoň 20 % objektů. 

Hydrogeologický rajon 4640 Křída Horní Ploučnice má prakticky pouze 19 % intenzivně využívané 
zemědělské půdy a plošné znečištění ze zemědělství tedy není považováno za významný zdroj. V 
hydrogeologickém rajonu bylo k dispozici 33 objektů sledování ČHMÚ s daty o pesticidech (pro 
některé metabolity zde bylo sledováno 23 objektů), přičemž pouze v jednom objektu VP1980 Stráž 
pod Ralskem byla překročena limitní hodnota 0,1 µg/l pro metabolity alachloru (0,31  a 3,63 µg/l) a v 
druhém objektu VP8474 Jestřebí byl mírně překročen limit pro atrazin (0,12 µg/l) a desetylatrazin 
dosáhl 80 % limitu. Pro ostatní ukazatele a sledované objekty byly maximální hodnoty pesticidů 
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nejvýše na úrovni 50 % limitu, pouze hexazinon dosáhl v jednom objektu 70 % limitu. Vzhledem k 
malému procentu objektů s překročeným limitem a nízkému procentu intenzivně využívané 
zemědělské půdy nelze v hydrogeologickém rajonu 4640 Křída Horní Ploučnice 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. 

Hydrogeologický rajon 4640 Křída Horní Ploučnice má 49 % celkové plochy lesy a 5 % zastavěných 
ploch, plošné znečištění z atmosférické depozice je tedy považováno za významný zdroj. V 
hydrogeologickém rajonu bylo k dispozici 33 objektů sledování ČHMÚ s daty o kovech a PAU.  
Limitní hodnotu přesáhnul pouze tři objekty ČHMÚ, VP1981 Jablonné v Podještědí, VP1983 Česká 
Lípa a VP8491 Česká Lípa (Stará Lípa) pro nikl a arsen, přičemž byl limit 10 µg/l pro arsen překročen 
na 11 a 15 µg/l a limit 20 µg/l pro nikl překročen na 21 až 37 µg/l. Maximální hodnoty nad 75 % 
limitu pro arsen bylo dosaženo pouze v jednom objektu. I přes vysoké procento lesů nelze v 
hydrogeologickém rajonu 4640 Křída Horní Ploučnice považovat znečištění z atmosférické depozice 
považovat za významný zdroj vzhledem k malému procentu objektů s překročeným limitem. 

Bodové znečištění ze starých kontaminovaných míst bylo hodnoceno na základě dat v SEKM. Za 
významné bodové zdroje znečištění byla považována ta stará kontaminovaná místa, v nichž alespoň 
jeden ukazatel z 28 relevantních nebezpečných látek  (kromě kovů a PAU, hodnocených také pro 
atmosférickou depozici to byly ještě benzen, DDT, hliník, kyanidy, trichlormethan (chloroform), 
1,1,2-trichlorethen (trichlorethylen) a tetrachlorethen),  přesáhl 20-ti násobek koncentrace hodnoty 
dobrého chemického stavu podzemních vod v posledním půlroce sledování a zároveň podle údajů 
SEKM je priorita místa A1 (nápravné opatření žádoucí), A2 (nutnost realizace nápravného opatření) 
nebo A3 (nápravné opatření bezodkladně nutné) a zároveň nebyla sanace úspěšně dokončena nebo 
dosud probíhá. Protože poměrně dost záznamů v databázi je hodně starých a není zde jistota, že v 
současné době odpovídají, muselo být nejstarší datum posledního sledování v roce 2007. Stará 
kontaminovaná místa, která splnila všechny tyto požadavky, byla zařazena do významných zdrojů 
znečištění a výsledky byly zohledněny i ve vyhodnocení chemického stavu. 

V hydrogeologickém rajonu 4640 Křída Horní Ploučnice se nachází 5 významných starých 
kontaminovaných míst, DIAMO, s.p., Důl Křižany I, Bor a.s., Kuřívody – sanace, Diamo,s.p.,o.z.TÚU 
Důl chemické těžby,sanační vrty-2 a SAP Mimoň spol. s r.o. Pouze Kuřivody – sanace má prioritu A2 
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(nutnost realizace nápravného opatření), ostatní čtyři mají prioritu A3 (nápravné opatření bezodkladně 
nutné), přičemž ve třech starých zátěžích (Diamo,s.p.,o.z.TÚU Důl chemické těžby, sanační vrty-2 a 
SAP Mimoň spol. s r.o. Pouze Kuřivody – sanace) podle SEKM nápravné opatření probíhá. 

 

 
Obrázek 9-1 mapa potenciálních zdrojů znečištění 

 

Vztah současného využití zásob podzemních vod k územně plánovací  dokumentací. 

Vzhledem ke skutečnosti, že posuzovaný rajon nemá napjatou bilanci, tato kapitola nebyla řešena. 

 

Návrh doplnění pozorovací sítě (s ohledem na nové vrty projektu) 

V hydrogeologickém rajonu jsou k dispozici naměřené koncentrace z 33 objektů sledování ČHMÚ, 
přičemž v 10 z nich bylo zastaveno sledování v roce 2007 nebo 2008 a v jednom v roce 2010. Pouze 8 
z nich jsou dlouhodobě sledovány, ve 14 bylo zahájeno sledování v letech 2008 nebo 2009 a v jednom 
v roce 2012. Současná existující data z odběrů podzemních vod zahrnovala také 68 odběrů (většina 
vodárenských), přičemž 16 z nich měla nejnovější data z období 2007 - 2009. 

Vzhledem k celkové ploše rajonu 833 km2 je současný počet objektů sledování jakosti podzemních 
vod ČHMÚ dostatečný, vzhledem ke zvýšeným koncentracím pesticidů by měl být zjištěn důvod 
těchto hodnot, případně zjistit o jaký zdroj znečištění se jedná – přinejmenším kvůli reprezentativnosti 
objektu z hlediska plošných zdrojů znečištění. 
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TĚŽBA SUROVIN 

Podle údaje Geofondu (GF P056546) je v hydrogeologickém rajonu 4640 ložisko Maršovice (měděná 
ruda, polymetalické rudy) které dosud nebylo těženo. S ohledem na jeho statut neexistuje v současné 
době přímý střet zájmu.  

Podstatně větší problém však představuje bývalá těžba uranu, která probíhala jak tradičním hornickým 
způsobem pomocí hlubinného dolu Křižany a Hamr, tak i formou chemické těžby (obr. 9-2) 
V současné době sice probíhá sanace obou těžebních prostor, hydrogeologický režim rajónu je však v 
prostoru strážském bloku výrazně ovlivněn. Provozem důlních děl došlo k indukci zdrojů z okolních 
hydrogeologických rajonů. 

 

 
Obrázek 9-2 Rozsah Rozsah netěženého ložiska Maršovice  

 
Obrázek 9-3 Situace těžby uranu v okolí Stráže pod Ralskem  

(Krásný et al. 2012, podle Slezáka 2001a). Hnědě jsou znázorněny obrysy obcí a areálů souvisejících s těžbou 
uranu. 
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Tato naprosto unikátní záležitost zasluhuje podrobnější popis. Nejnověji koplexně shrnul problematiku 
související s těžbou uranu ve Stráži pod Ralskem Krásný (2012) ve své regionální monografii 
Podzemní vody České republiky. Pro účely projektu proto uvádíme následující kapitolu: 

 

9.1.  KVANTITATIVNÍ A KVALITATIVNÍ VLIVY TĚŽBY URANU V OBLASTI 
STRÁŽE POD RALSKEM  

(Krásný et al. 2012) 

Ke specifickému antropogennímu ovlivnění došlo v nejsevernější části zvodněného systému v těsném 
jv. sousedství strážského zlomu v okolí Stráže pod Ralskem. Těžba uranu z korycanských vrstev, která 
probíhala od 60. do 90. let 20. století, vyvolala zcela mimořádné jak kvantitativní, tak kvalitativní 
ovlivnění zvodněného systému, v rozsahu nesrovnatelném s jakýmikoliv dalšími dosud způsobenými 
dopady lidské činnosti na přírodní prostředí české křídové pánve.  

V nejsevernější části boleslavsko-mělnického zvodněného systému, v širším okolí Stráže pod Ralskem 
a Hamru na Jezeře, bylo od počátku 60. let 20. století postupně objeveno několik významných ložisek 
uranu. Následná těžba zásadně ovlivnila hydrogeologické poměry v širokém okolí ložisek, a to jak 
kvantitativně, tak kvalitativně. 

Severovýchodní část středohorského zlomového pásma – strážský zlom či spíše velmi komplikované 
zlomové pásmo – odděluje j. mělčí území s ložisky, označované jako strážský blok, od s. hluboko 
zapadlého „tlusteckého bloku“, náležejícího již benešovsko-ústeckému zvodněnému systému (obr. 9-
2, 9-3). Situace území těžby uranu v boleslavsko-mělnickém zvodněném systému naznačuje možnost 
regionálního ovlivnění bazální křídové zvodně kolektoru A ve směru převládajícího proudění napříč 
českou křídovou pánví k zóně regionální drenáže v údolí Labe.  

Ve strážském bloku se nacházejí dva hydrogeologické kolektory: bazální křídový A, tvořený zejména 
pískovci perucko-korycanského souvrství o max. mocnosti až kolem 100 m, a nadložní hlavní 
(střední) kolektor C jizerského souvrství převážně v pískovcovém vývoji o obvyklé mocnosti několika 
desítek metrů. Kolektory jsou odděleny izolátorem bělohorského souvrství a popř. spodní části 
jizerského souvrství, běžně dosahujícím mocnosti několika desítek metrů s maximy až téměř 100 m 
(obr. 9-4). Uranové zrudnění je vázáno především na spodní část korycanských vrstev, tzv. rozmyv. 

Dobývání uranu probíhalo v poměrně malém území dvěma postupy, hlubinným dobýváním a tzv. 
kyselým loužením. Uplatňování těchto dvou zcela odlišných technologií těžby vedlo k mnohým 
technickým, hydrogeologickým i ekologickým problémům, neboť vyluhovací pole vyžadovala ke 
svému provozu vysokou úroveň piezometrického povrchu, naopak pro hlubinnou těžbu v Dole Hamr I 
bylo nezbytné důl odvodňovat (obr. 9-3, 9-5). 

V okolí Hamru na Jezeře i na dalších ložiscích byl uran těžen klasickým hornickým způsobem. Tento 
způsob těžby vyžadoval úplné odvodnění dolů. V letech 1967–1996 bylo v Dole Hamr v. od Stráže 
pod Ralskem z bazálního křídového kolektoru čerpáno v dlouhodobém průměru ca 400 l/s, 
v některých obdobích až 600 l/s podzemní vody, při maximálním snížení hladiny o 170 m (obr. 9-5). 
Při hydraulické difuzivitě kolem 1.106 m2/d tak vznikla v důsledku tlakových změn velmi rozsáhlá 
nepravidelná piezometrická deprese, s mnohametrovým snížením hladiny bazální křídové zvodně v 
rozsáhlém území, zejména ve směru k JZ a J od dolu. Např. u Doks ve vzdálenosti ca 30 km byl na 
vrtu HJ-30 podle údajů ČHMÚ zaznamenán v roce 1982 pokles piezometrického povrchu bazální 
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zvodně o 14 m ve srovnání s přírodními podmínkami. Tato skutečnost dokládá regionálně se 
projevující značnou hydraulickou difuzivitu prostředí, nevýznamné vertikální přetékání z nadložního 
hlavního kolektoru, a tedy značnou izolovanost bazálního kolektoru za přírodních poměrů. Na druhé 
straně samotné proudění bazální zvodně je velmi pomalé. 

V jihozápadním okolí Stráže pod Ralskem, ve vzdálenosti pouhých 3 km od Dolu Hamr I, probíhala 
chemická těžba uranu kyselým loužením. Při ní se pomocí vrtů vtlačovaly ve vyluhovacích polích do 
bazálního křídového kolektoru loužicí roztoky. Chemická těžba na rozdíl od hornického dobývání 
naopak vyžadovala udržování piezometrického povrchu bazální křídové zvodně v co nejvyšší možné 
úrovni k vytvoření dostatečného tlaku při loužení. Mezi vyluhovacími poli chemické těžby a 
prostorem hornického dobývání uranu v Dole Hamr tak byl vytvořen v piezometrickém povrchu 
bazální zvodně značný hydraulický gradient, dosahující na vzdálenosti několika km vertikálního 
rozdílu až více než 150 m (obr. 9-5). Po počátečních vyluhovacích pokusech byla zahájena chemická 
těžba, postupně probíhající na více než 30 vyluhovacích polích. Každé vyluhovací pole sestávalo z 
vtláčecích vrtů, jimiž byly do ložiska zaváděny loužicí roztoky, kyselina sírová s kyselinou dusičnou 
(obr. 9-6). Těžebními vrty byl pak na povrch dopravován výluh s rozpuštěným uranem, který byl dále 
zpracováván. 

Rozmístění a vzdálenosti vtláčecích a těžebních vrtů byly v průběhu doby v jednotlivých vyluhovacích 
polích měněny s ohledem na geologicko-hydrogeologické poměry, obsah suroviny a další podmínky. 
Postupně se vyvíjely také technologické postupy při konstrukci vrtů, vyžadující volbu vhodné 
konstrukce vtláčecích a těžebních vrtů, zajištění vhodných materiálů v agresivním prostředí, zabránění 
vertikálního přetoku a bezpečné oddělení bazálního a hlavního kolektoru i způsob likvidace vrtů. Při 
chemické těžbě bylo v letech 1967 až 1996 použito 4100 kt kyseliny sírové, 312 kt kyseliny dusičné a 
112 kt amoniaku jako loužicích a regeneračních roztoků a 23 kt kyseliny fluorovodíkové pro čistění 
vrtů. Technologické roztoky o celkové mineralizaci až kolem 70 g/l, s obsahy síranů až 50 g/l a pH až 
kolem 1 tak ovlivnily více než 180 mil. m3 bazální zvodně na ploše asi 24 km2 (Lusk 1998, Slezák 
2001a). 

Kromě kontaminace bazální zvodně byl v průběhu chemické těžby kyselými roztoky ovlivněn také 
nadložní, hlavní křídový kolektor jizerského souvrství, převážně nedokonale vystrojenými vrty 
(celkový počet provedených průzkumných, vtláčecích a těžebních vrtů za dobu těžby se odhaduje 
kolem 16 tisíc) a zřejmě také z menší části přetékáním přírodními netěsnostmi napříč mezilehlým 
izolátorem. Rozsah a intenzita kontaminace hlavní zvodně C je však podstatně nižší než v případě 
bazální křídové zvodně A. 

Po zahájení chemické těžby v režimu nadbilance, kdy do kolektoru bylo více vody s roztoky 
vtlačováno než odváděno, se v bazální zvodni vytvořila výrazná piezometrická elevace. Tím bylo 
zastaveno snižování tlakové hladiny bazální zvodně v důsledku čerpání z Dolu Hamr I k JZ do centra 
české křídové pánve, směrem k Mimoni a Doksům. Naopak v tomto prostoru došlo k výraznému 
zvýšení piezometrického povrchu bazální zvodně jak ve směru k JZ k Doksům, tak k Z do j. okolí 
České Lípy a dále na vzdálenost více než 10 km až do okolí Úštěku. Izolinie zvýšení hladin kolem 10 
m zde probíhala zhruba paralelně se středohorským zlomovým polem, v jeho j. okolí. Odtud k J byl 
vzestup hladin menší až k nulové izolinii rozdílu mezi původní přírodní a ovlivněnou hladinou, 
probíhající ve směru JZ–SV širším okolím Mšena. Deprese, vyvolaná čerpáním vody z Dolu Hamr I, 
se nadále šířila především k SV od dolu k lužické poruše. 

K severozápadu, v sousedním tlusteckém bloku za strážským zlomem, ani k JV za bazaltovou žilou 
Čertovy zdi nebylo snížení zaznamenáno, i když o úplné nepropustnosti obou těchto hranic nejsou 
dosud jednoznačné důkazy (Datel et al. 2009c). 
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V tlusteckém bloku je umístěno odkaliště úpravny uranových rud. Vyčištěné vody z technologických 
procesů, stejně jako upravené důlní vody, čerpané z Dolu Hamr, se vypouštějí ve Stráži p. Ralskem do 
Ploučnice. 

K zabránění šíření kyselých roztoků z vyluhovacích polí do jejich okolí a do Dolu Hamr I byly 
zřizovány drenážní systémy v samotném dole a od r. 1982 vtláčecí hydraulické bariéry, sestávající 
z linií vrtů, omezujících prostor chemické těžby a zabraňujících únikům loužicích roztoků do okolí 
(obr. 9-2, 9-4). Těmito bariérami bylo do bazálního křídového kolektoru vtlačováno až kolem 200 l/s 
čistých vod. 

Původní piezometrické poměry v prostoru chemické těžby a hydraulických bariér tak byly podstatně 
změněny a postupně se změnil vztah napětí obou zvodní: ve většině území se původně nižší 
piezometrický povrch bazální křídové zvodně oproti hlavní zvodni za přírodních poměrů před 
zahájením těžby v r. 1966 umělými zásahy zvedl, takže se vytvořil předpoklad k přetékání chemickou 
těžbou kontaminované bazální zvodně A do nadložního hlavního kolektoru C. 

Na začátku 90. let 20. století byla těžba hornickým způsobem i chemická těžba zastavena. Důl Hamr I 
je postupně zatápěn, takže deprese v piezometrickém povrchu bazální zvodně, vytvořená předchozím 
čerpáním důlních vod, se počala vyplňovat a hydraulický gradient v okolí dolu se postupně zmenšoval. 
V nejbližším okolí dolu se hladina do r. 2008 zvýšila asi o 80 m, v širším okolí je vzestup hladin 
pomalejší. Vzestup hladin se také zpomaluje v čase a v posledních letech dosahuje v centru deprese 
jen několika metrů za rok. 

V prostoru Dolu chemické těžby (DCHT) byla zahájena technologicky a ekonomicky velice náročná 
sanace, jejíž trvání je odhadováno na několik desítek let. Při dodržování režimu tzv. podbilance, 
spočívajícím ve větším objemu čerpaných kontaminovaných vod ve srovnání se zpětně vtlačovanými 
upravenými roztoky do vyluhovacích polí, došlo mezi lety 1990 a 2001 v prostoru DCHT k snížení 
piezometrického povrchu bazální zvodně až o 50 m. Tento pokles dále pokračuje: do r. 2008 byl 
v centru DCHT piezometrický povrch snížen o dalších ca 20 m a v posledních letech dosahoval pokles 
hladin až kolem 5 m/rok. Pokles hladin se za těchto podmínek výrazně projevoval také ve směru k JZ 
od vyluhovacích polí, kde ve vzdálenosti ca 15 km, např. v okolí Doks, dosáhl od r. 1990 více než 20 
m. V r. 2008 se piezometrický povrch bazální zvodně A ve většině území DCHT již nacházel pod 
hladinou hlavní zvodně C. 

Ze srovnání úrovní hladin v r. 1970 a v r. 2000 vyplývá, že v pruhu probíhajícím z j. okolí České Lípy 
k Dubé a dále k JZ dosáhl povrch bazální zvodně přibližně původní přírodní úrovně. Od tohoto pruhu 
jak k Z, tak k JV do Pojizeří je však současný piezometrický povrch oproti přírodní úrovni až o 15–30 
m níže. Toto snížení je zřejmě vyvoláno intenzivními odběry podzemních vod v povodí Obrtky na Z a 
v Řepínském „důlu“ i jinde v Pojizeří ve směru k JV. Přestože je v těchto územích využíván převážně 
hlavní kolektor C, prokázané rozsáhlé snížení povrchu bazální zvodně A naznačuje hydraulickou 
souvislost obou zvodní a značný vliv bazálního kolektoru na změny hydrogeologických poměrů této 
části české křídové pánve. Poznatky o uvedených daleko zasahujících regionálních změnách 
piezometrických poměrů, způsobených těžbou uranu v širokém okolí Stráže p. Ralskem, mohou být, 
vzhledem k množství disponibilní dokumentace, zřejmě nemající svým rozsahem v české křídové 
pánvi obdoby, i k používaným terénním i kamerálním postupům, inspirativní při řešení regionálních 
hydrogeologických poměrů také v jiných křídových územích. 

V průběhu zatápění Dolu Hamr I a při sanaci v prostoru Dolu chemické těžby se budou nadále měnit 
hydrogeologické poměry v okolí Stráže p. Ralskem, především v důsledku vzestupu hladin v okolí 
zatápěného dolu. 
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Prvním důsledkem zatápění Dolu Hamr I bude vzestup piezometrického povrchu bazální křídové 
zvodně v prostoru bývalé těžby, který podle odhadu V. Wassebauera (in Datel et al. 2009c) bude 
pokračovat po dobu dalších ca 40 až 50 let. V pozdější fázi zatápění se tím bude postupně omezovat 
vliv rozvodnice podzemních vod v bazální zvodni v území jv. od Mimoně, která posléze přestane 
existovat (obr. 185). Proudění podzemní vody v bazálním kolektoru tak nabude charakteru blížícího se 
původním přírodním poměrům. Tím by mohlo v dlouhých časových intervalech dojít k šíření 
kontaminovaných podzemních vod samotným bazálním kolektorem. Přenos kontaminantů zřejmě 
bude při existujících hydraulických parametrech a gradientech velmi pomalý. Rychlost šíření 
kontaminantů advekcí je možno odhadnout v řádech metrů za rok. K potenciálně ohroženým územím, 
která představují především zóny regionální drenáže podzemních vod ve vodohospodářsky 
významném území j. od Mimoně a České Lípy a dokonce i vzdálené labské údolí v okolí Mělníka, by 
kontaminace mohla dospět podle numerického modelu V. Wassebauera až po stovkách, resp. několika 
tisících let. 

Dalším problémem může být postupné sbližování piezometrického povrchu bazální a hlavní křídové 
zvodně. V územích, kde úroveň hladin bazální zvodně převýší úroveň zvodně hlavní, může nastat, v 
závislosti na lokálních hydrogeologických poměrech, při vzestupně vertikálním proudění přetok 
kontaminovaných vod z bazálního A do hlavního kolektoru C. Hydrogeologické předpoklady pro tuto 
situaci existují již za přírodních poměrů ve významných drenážních zónách, zejména v úseku podél jz. 
prodloužení strážského zlomového pole v rozsáhlém území j. od Mimoně a České Lípy.  

Proces vertikálního vzestupného přetékání z bazálního do hlavního kolektoru může být významně 
zintenzivněn nejen v uvedené oblasti, ale může k němu dojít kdekoli v důsledku čerpání podzemních 
vod z hlavního kolektoru, kterým bude snížen piezometrický povrch hlavní zvodně. Současné 
využívání prostých podzemních vod hlavního kolektoru dosahuje v největších jímacích územích až 
několika set l/s. Při volbě nápravných opatření v prostoru bývalé těžby a jejím okolí je třeba brát 
v úvahu skutečnost, že kromě větších centrálně evidovaných odběrů představuje hlavní kolektor v 
obou sousedních zvodněných systémech, boleslavsko-mělnickém a benešovsko-ústeckém, mimořádně 
vodohospodářsky významné perspektivní území, které by mohlo být využíváno k odběrům podzemní 
vody v řadě dalších území, a to i pro poměrně malé rozptýlené spotřebitele. V závislosti na intenzitě 
odběrů a na místních hydrogeologických podmínkách pak nelze vyloučit nepříznivý dopad na kvalitu 
využívaných vod, projevující se přítomností kontaminovaných vod. 

V dalším průběhu sanačních prací může vyvolat problémy také změněná anatomie horninového 
prostředí, kdy v předchozím období více než 35 let došlo k jeho porušení hornickými a vrtnými 
pracemi, různé části byly odvodňovány nebo naopak zatápěny a v důsledku chemické těžby proběhly 
geochemické změny tohoto prostředí. 

Nelze proto očekávat, že po postupném zatopení Dolu Hamr I dojde v plném rozsahu k návratu k 
původním přírodním, neovlivněným poměrům z poloviny 60. let 20. století. Vznik nových heterogenit 
v geologické stavbě, zatím většinou neurčených a i v budoucnosti zřejmě jen velmi obtížně 
identifikovatelných, může způsobit vznik nových preferenčních zón proudění vody a naopak uzavření 
nebo omezení původně propustných inhomogenit. Rovněž návrat k původním hydrochemickým 
poměrům je problémem velmi dlouhodobým, spíše se blížícím časovým měřítkům geologickým než 
lidským. 

Pokud se jedná o další průběh sanačních prací, jediným dosud uvažovaným scénářem je pokračování 
prací spočívajících v čerpání a úpravě chemickou těžbou kontaminovaných podzemních vod. Trvání 
tohoto finančně náročného postupu je odhadováno minimálně v mnoha desítkách let. Je přitom zřejmé, 
že původních přírodních poměrů nebude možno v dohledné době, ani při vynaložení nesmírných 
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nákladů, dosáhnout. Reálné je pouze určité snížení současného stupně kontaminace vod a horninového 
prostředí na dohodnutou, ze současného pohledu akceptovatelnou úroveň, např. stanovením cílových 
limitů některých vybraných složek. 

Zatím se neuvažovala varianta dalšího udržování piezometrické deprese v bazální křídové zvodni v 
prostoru Dolu chemické těžby, tedy v „režimu podbilance“, které by samozřejmě bylo také 
dlouhodobé a nákladné. Tento přístup by bylo možno porovnat s řešením sanace po těžbě uranu 
v saské křídě v okolí Königsteinu. Z hydrogeologického hlediska této možnosti nic nebrání. Naopak 
zachování piezometrické deprese se jeví příznivě, protože by se předešlo vzniku dvou zásadních 
problémů: zamezilo by se šíření kontaminace do okolí bazálním křídovým kolektorem (stále by ovšem 
musel být zajišťován účinný monitoring a průběžné vyhodnocování jeho výsledků) a zabránilo by se 
vzestupu kontaminovaných vod z bazálního kolektoru A a jejich přetoku do vodohospodářsky 
významného kolektoru C. 

Tento postup by evidentně nezpůsobil horší ekologickou situaci, než která nyní existuje, je však nutno 
jej posoudit především v souvislosti s ekonomickým a technickým rozborem, mj. při úvahách o 
budoucích změnách koncepce průzkumných prací a těžby uranu, odrážejících v čase proměnlivou 
ekonomickou či politickou situaci včetně cen uranu na světových trzích. Kromě ekonomických kritérií 
je nezbytné uvažovat také sociální aspekty včetně zaměstnanosti v územích těžby a zpracování rudy.  

Z ekologického hlediska je třeba zdůraznit, že enormní znečištění v prostoru ložiska Stráž p. Ralskem 
už existuje, odstranění kontaminace, které by zřejmě nikdy nebylo úplné, by stálo mnoho prostředků a 
úsilí a probíhalo by po dlouhou dobu. Není také vyloučeno, že vývoj technologií umožní v budoucnu 
efektivnější a finančně méně náročné sanační procesy, spočívající např. v solidifikaci roztoků a 
nebezpečných látek v kontaminovaném prostoru. 

Další informace: Herčík (1969, 1973), P. Hoppe (1970), Blažek – Herčík (1972a, b), Homola – Klír (1975), 
Kolaja (1977), Bártek et al. (1981), Blažek (1982), Duffek (1974), Lepka – Macák (1975), Pařízek (1978), P. 
Brožek (1982), Pazdírek (1991), Anděl et al. (1995), Fiedler et al. (1995), Slezák (1998, 1999, 2001a, b, 2004), 
Herčík – Kurka (1990), Hanzlík et al. (1992), Slezák et al. (1992), Lusková (1995), sine (1996a), Lusk (1998), J. 
Novák et al. (1999), Ekert (2001), Wasserbauer (2001), Datel – Maršalko (2005), Ekert et al. (2005, 2009), 
Mužík (2007), Datel et al. (2008, 2009a, c, 2010), sine (2008b), Maršalko et al. (2009), Všetečka – Lusk (2009) 
a řada zpráv DIAMO, s. p. 
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Obrázek 9-4a Linie řezu (dle Krásného et al. 2012 

 

 
Obrázek 9-4 Schematický hydrogeologický řez směru SZ–JV mezi okrajovým územím české křídové pánve s. od 

Jablonného v Podještědí napříč strážským zlomem v okolí Dolu Hamr I a Pojizeřím v okolí Turnova. 
(sestavil J. Krásný podle Nakládala et al. 1987b, c, Jetela, ed. 1984a, Herčíka et al. 1999, Datla et al. 2009c a 

různých podkladů s. p. DIAMO). 
Linie řezu je vyznačena v obr. 9-4a. 
1 – nemetamorfované horniny, metamorfity a vyvřeliny typu hydrogeologického masivu – nerozlišené, 
2 – sedimenty a vyvřeliny permokarbonských pánví, 
3 – bazální křídový kolektor, 
4 – izolátor bělohorského souvrství, popř. spodní části jizerského souvrství, 
5 – hlavní křídový kolektor – většinou jizerské souvrství, v benešovsko-ústeckém zvodněném systému též 
bělohorské, teplické a březenské souvrství v psamitickém vývoji, 
6 – terciérní vulkanity, 
7 – proudnice a ekvipotenciály, naznačující proudění podzemních vod za původních přírodních poměrů a po 
ukončení sanace v území těžby uranu Stráže p. R., 
8 – volná hladina hlavní zvodně za přírodních poměrů, 
9 – území částečného či úplného proudění podzemní vody napříč řezem, zpoza něj do prostoru před řezem, 
10 – předpokládaný směr (sub)vertikálního přetékání napříč izolátorem mezi hlavním a bazálním křídovým 
kolektorem za původních přírodních poměrů a po ukončení sanace území těžby uranu. 
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Obrázek 9-5 Schematický hydrogeologický řez územím těžby uranu v okolí Stráže pod Ralskem 

(podle Slezáka 2004, upraveno). Situace v polovině 90. let 20. století před zastavením těžby. Bez měřítka. 
HB (hydraulická bariéra) Stráž mezi vyluhovacími poli a důlní těžbou, HB (hydraulická bariéra) Svébořice, 

zabraňující šíření loužicích roztoků k J a JZ. 
1 – piezometrický povrch střední zvodně v jizerském souvrství,  
2 – piezometrický povrch bazální křídové zvodně: situace H-1 a H-2 odrážejí odlišné piezometrické úrovně při 
různých variantách vtláčení vody do hydraulických bariér, při situaci H-3 naopak HB Stráž vytváří výraznou 
umělou drenážní zónu. 

 

 
Obrázek 9-6 Stráž pod Ralskem – vtláčecí vrty systému kyselého loužení Dolu chemické těžby  

(foto J. Krásný 2001). 
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10. PŘÍRODNÍ ZDROJE A VYUŽITELNÉ MNOŽSTVÍ 
PODZEMNÍCH VOD 

 

Archivní hodnoty přírodních zdrojů a využitelného množství byly převzaty z rajonizace SVP 1976, z 
Hydrogeologické syntézy České křídové pánve - Bilanční celek 3, z protokolů dřívější „Komise pro 
klasifikaci zásob“, z údajů poskytovaných ČHMÚ a z údajů k platné Hydrogeologické rajonizaci. 
Přírodní zdroje a využitelné množství podle různých rajonizací kvůli odlišnému vymezení rajonů 
nejsou přímo srovnatelné. 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. 

 

Tabulka 10-1 Archivní hodnoty přírodních zdrojů a využitelného množství 

Rajon/ 
Bilanční 

celek 

Plocha 
(km2) 

Přírodní 
zdroje 
(l/s) 

Využitelné 
množství 

Kate- 
gorie Protokol/ Reference Poznámka 

M8   400 C2 HG rajonizace 1976  
464 A  400 200 C2 HG syntéza* Viz zprávu pro HGR 4720 
464 BC 669,6 3972 2383 C2 HG syntéza  464 BC 669,6 3972 957 C1 HG syntéza  
464 BC 669,6  445 B HG syntéza  
464 D 121,9 452 140 C2 HG syntéza  
464 kryst. 16,8 35  C2 HG syntéza  
464 celkem 808,3 4859 2723 C2 KKZ, HG syntéza  
464 celkem 787 3368   Optimalizace** Plocha výpočtu bez krystalinika 
4640 833,0 4424   HG rajonizace Qz 50% 

4640 833,0 3411,7   ČHMÚ Normály přírodních zdrojů za 
období  1981 - 2010  

*F. Herčík, V. Nakládal, 1987; Hydrogeologická syntéza České křídové pánve - Bilanční celek 3 
** Optimalizace staniční sítě pozorování podzemních vod 

 

Tabulka 10-2 Přírodní charakteristiky  

Položka Charakteristika Kód Popis 
3.5. Kód litologického typu 3 pískovce a slepence 
3.6. Typ a pořadí kolektoru 2 2. vrstevní kolektory 
3.7. Kód stratigrafických jednotek křídových 

vrstevních kolektorů 
Kbz,  
Kb, Kj 

březenské souvrství – coniac, 
bělohorské až jizerské souvrství – spodní až 
svrchní turon 

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 1 vysoká>1.10-3 
3.14. Kód kategorie mineralizace (g/l) 1 0,3-1 g/l, <0,3 g/l 
3.15. Kód kategorie chemického typu podzemních vod 1, 3 Ca-HCO3 , Ca-Mg-HCO3 
pozn.: 1. vrstevní kolektor (kolektor D) není bilancován 
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10.1. VÝSLEDKY OCENĚNÍ PŘÍRODNÍCH ZDROJŮ PODZEMNÍCH VOD,  

 

VÝPOČET PŘÍRODNÍCH ZDROJŮ 

Pro kolektor BC eventuélně samostatný kolektor C, 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 3757 l/s. V tabulce 10-2 je pro srovnání uvedena hodnota 
3530 l/s vycházejicí z hydraulického modelu, stanovená 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 10-3. se liši dle různého 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. Postupné proměřování průtoku 
pro projekt Rebilance potvrdilo přírony podzemní vody do povrchových toku v rajónu ve výší 2210 
l/s. Tuto hodnotu nelze považovat za celkové přírodní zdroje.  

 

 
Obrázek 10-1 Čára překročeni základního odtoku  

 

Tabulka 10-3 Přírodní zdroje a využitelné množství podzemní vody pro kolektor BC v l/s 

HGR 4640  - kolektor BC Bilan - kvantily Bilan – analýza minim Archivní údaje  Hydraulický model 
Přírodní zdroje 3757 (50%) 3757 (50%) 3972 (50%) 3530 (50%) 
Využitelné množství 
 (zabezpečenost %) 

2807 (75%) 2799 (75%) 2835 (75%)  
2622 (80%)    
1652 (95%) 1549 (96%)   
1485 (97%)    
981 (100%)    
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Kolektor A v podloží je bilancovan ve zprávě pro HGR 4720 

V tabulce 10-3 jsou kromě aktuálních hodnot vypsané srovnatelné archivní hodnoty z úkolu 
Hydrogeologická syntéza České křídové pánve (Herčík et al. 1987, 1999). 

Přírodní zdroje kolektorů D na území HGR 4640 byly v rámci Sytézy křídy vyčislené na 452 l/s. 
Hydraulickym modelem byl přírodní zdroj vypočten na 682 l/s. Srovnáním specifik základního odtoku 
dle „Syntézy křídy“ (3,7 l/s/km2) a dle hydraulického modelu (5,6 l/s/km2) je evidentní, že je hodnota 
vycházejicí z hydraulického modelu neobvykle vysoká, proto lze příjmout přírodní zdroj ve výší 452 
l/s. Hydraulický a hydrologický modely v případě kolektoru D neposkytují objektivní výsledky, 
protože se jedná o nesouvislý výskyt kolektoru pouze lokálního bilančního významu. 

 

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. 

• 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 (tabulka 10-3).  

Stanovené využitelné množství kolektoru BC přesahuje současné odběry i maximální odběry 
z minulosti (523 l/s). 

Vypočtené využitelné množství kolektorů je vztaženo na celý rajon. Tyto hodnoty proto nelze brát 
jako přijatelnou hodnotu součtu existujících nebo potenciálních jednotlivých soustředěných odběrů 
podzemních vod z daného kolektoru. Obecně je pří plánování jímacích objektu potřeba respektovat 
následující podmínky:  

• konstrukce objektů odpovídá hydrogeologickým podmínkám,  

• jednotlivé kolektory jsou vzájemně oddělené,  

• nedochází k vzájemné interakci jímacích objektů,  

• charakteristiky objektů jsou ověřené a vyhodnocené hydrogeologem,  
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• odběry nezpůsobují nekontrolovatelnou tvorbu indukovaných zásob ani zhoršení kvality 
povrchových nebo podzemních vod. 

 

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. 

 

ZÁSOBY PODZEMNÍCH VOD 

Přírodní zdroje 

 

Tabulka 10-4 Hodnota přírodních zdrojů kolektoru BC pro období 1981-2010 

kolektor zabezpečenost hodnota l/s 

BC 50 % 4011 

 

Hodnota vychází z mediánu 4011 l/s, který odpovídá nejčastější velikosti tvorby přírodních zdrojů; 

Podklady a použitá metoda výpočtu: hydrologický model BILAN a konfrontace s průběhem hladin ve 
vrtech státní pozorovací sítě ČHMÚ VP8420, VP8422, VP8450 a VP8472. 



Rebilance zásob podzemních vod                                               ID EIS 10051606-SFŽP 

219 

 

10.2. DISPONIBILNÍ MNOŽSTVÍ PODZEMNÍCH VOD 

 

Využitelné množství 

Hodnota využitelného množství kolektoru BC je 2177 l/s. 

Tato hodnota odpovídá úrovni zabezpečenosti 95 % referenčního období a zachování minimálního 
zůstatkového průtoku (Mrkvičková et al 2013). 

 

Tabulka 10-5 Souhrnný přehled 

Plocha HGR  832,96 km2 zdroj: hydrologický model 

Srážky v HGR 792,57 mm/rok zdroj: hydrologický model 

Odtokový koeficient 0,49 - dopočet 

Celkový odtok Qa v HGR 6112 l/s dopočet 

Koeficient minimálního zůstatkového průtoku 0,3 - Mrkvičková, Balvín 2013 

minimální zůstatkový průtok HGR 1834 l/s dopočet 

Přírodní zdroje v HGR 4011 l/s medián základního odtoku   

Odtok do sousedních HGR 604 l/s zdroj: hydraulický model 

Přítok ze sousedních HGR 408 l/s zdroj: hydraulický model 
Disponibilní přírodní zdroje mimo hydraulickou 
komunikaci se sousedními HGR 

3450 l/s dopočet 

Využitelné zdroje 2177 l/s dopočet 

Současné odběry 129 l/s zdroj: data ČGS 

Maximální odběry 523 l/s zdroj: data ČGS 

 

Hodnota využitelného množství kolektoru BC je 2177 l/s 

Střety zájmů v důsledku odběrů podzemních vod 

Maximální povolené odběry podzemních vod ve výši 523 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 

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 VP8420 – Doksy, VP8422 
– Tachov u Doks a VP8450 – Stará Lípa vykazují poměrně dobrou shodu s kolísáním modelového 
základního odtoku z modelu BILAN. Pozorované vrty se nachází v okrajových částech HGR 4640, 
mimo strážský blok, kde jsou hladiny podzemní vody výrazně ovlivněné těžbou uranové rudy v 
minulosti a současnou sanaci ložisek.  
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Základní odtok lze hodnotit i odděleně podle jednotlivých desetiletí (tabulka 10-6). Výrazně 
podprůměrné je období 60. let a naopak výrazně nadprůměrné je období 80. let. V souladu s tím 
reaguji i hladiny v dlouhodobě pozorovaných vrtech. Ve vrtu VP8422 – Tachov u Doks je patrný 
poklesový trend hladiny od maxima na počátku 80. let 20. století, pravděpodobně v důsledku odběrů 
v této oblasti 

 
Tabulka 10-6 Výstupy hydrologického a hydraulického modelu a kolísání hladin podzemní vody na vrtech 

státní pozorovací sítě pro kolektor BC 

Období Přírodní zdroje Průměrná hladina podzemní vody a za uvedené období 
BILAN – modelový 
základní odtok 

Hydraulický  
model – bilance 

VP8420 – Doksy VP8422 – Tachov u 
Doks 

VP8450 – Stará 
Lípa 

l/s l/s m n.m. m n.m. m n.m. 
1961 2010 3757 3530 - - - 
1961 1970 3253 - - - - 
1971 1980 3538 - 275,14 281,49 - 
1981 1990 4111 - 275,45 283,49 - 
1991 2000 4001 - 274,80 280,71 266,252 

2001 2010 3935 - 274,75 280,501 266,373 

Vysvětlivky; 1období 2001 – 2008, 2odbobí 1992 – 2000, 3období 2001- 2008 

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. 

 

 
Obrázek 10-3 Rozdělení přírodních zdrojů podzemních vod mělkého oběhu 

v  HGR 4640 v průběhu roku při úrovni jejich 50 % zabezpečenosti za období 1981 – 2010 

 

Signální úroveň hladiny podzemní vody byla definovaná jako minimum, dosažený po déletrvajícím 
klesání v průběhu podprůměrných let z hlediska srážkových a odtokových poměrů. Vrt VP8472 se 
sleduje pouze od začátku roku 2008, ovšem před tím probíhalo dlouhodobé sledování hladiny ve 
stejném kolektoru a v těsné blízkosti ve vrtu VP8422. V roce 2008 probíhalo sledování v obou vrtech 
souběžně a srovnatelný průběh hladin v tomto časovém úseku dokládá, že lze nový vrt VP8472 
považovat za náhradu za starý VP8422. Signální hladina pro vrt VP8420 nebyla určena, kvůli poměrně 
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malému kolísání hladiny. Zaznamenána je srovnatelná reakce hladiny podzemní vody jako ve vrtu 
VP8472, ovšem není dostatečně výrazná, aby s toho bylo možné odvodit závěry o vlivu přírodních 
zdrojů. Měření ve vrtu VP8450 Stará Lípa bylo ukončené v roce 2009.  

 

Využitelné množství    

Využitelné množství v minulosti a ani v současnosti nebylo prokázáno odběry podzemní vody, tj. 
HGR 4640 nebyl nikdy přetížen. Z tohoto důvodu bylo využitelné množství stanoveno na základě 
uvažovaných přírodních zdrojů a minimálního zůstatkového průtoku.  

Odběry podzemní vody v roce 1990 dosáhly hodnot 523 l/s. Toto množství tvořilo 24% využitelných 
zdrojů a zřejmě způsobilo lokální pokles hladin podzemní vody na dlouhodobě pozorovaných vrtech 
pří hranici s HGR 4410, což potvrzují i výsledky hydraulického modelu. Při hodnocení bilance 
podzemní vody v současnosti, kdy se odběry pohybují okolo 129 l/s (6% využitelných zdrojů) nelze 
očekávat střety zájmů ve využívání podzemních vod. 

 

Návrhy  

V tomto rajonu se navrhuje zmenšení území rajonu o plochu povodí číslo 1-05-02-053. Jde o přítok 
Zábrdky v údolí Čertův žleb u obce Těšnov. Území se přenese do HGR 4410 viz obr. 10-5 

Pro sledování stavu podzemních vod jsou navrženy hydrogeologické vrty státní pozorovací sítě 
ČHMÚ VP8420, VP8472 a průzkumný hydrogeologický vrt vyhloubený v rámci projektu 4640_1T 
Zdislava.  

 

Tabulka 10-7 Stanovení signální hladiny v referenčním vrtu sledování podzemních vod a jeho základní 
hydrogeologické charakteristiky 

   
 objektu 

název objektu monitorovaný 
kolektor 

hloubka 
m 

odměrný bod 
m n. m 

signální hladina 
m n. m. datum 

VP8472 Tachov u Doks 
2H-119 

BC 105 303,33 279,24 20.8.2010 

 

Tabulka 10-8 Navržený monitorovací objekt pro sledování hladiny podzemních vod  

NAZEV LOKALITA Y X Z (m n.m.) HLOUBKA (m) KOLEKTOR. 
4640_1T Zdislava -973088 -701108 405,55 238,0 BC 

VP8472 2H-119 Tachov u Doks -994935 -721708 302,36 105,00 BC 
VP8420 HP-21T Doksy, Břehyně -992750 -715050 278,63 110,00 BC 

 

Signální hladina pro vrt VP8420 nebyla určena, kvůli poměrně malému kolísání hladiny. 
Zaznamenána je srovnatelná reakce hladiny podzemní vody jako ve vrtu VP8472, ovšem není 
dostatečně výrazná, aby s toho bylo možné odvodit závěry o vlivu přírodních zdrojů. V novém vrtu  
4640_1T bude stanovena k roku 2020. 
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Obrázek 10-4 Situace hodnocených vrtu ČHMÚ v rajonu (tečka) a nových průzkumných vrtů (červený trojúhelník) 

 
Obrázek 10-5 Návrh na zmenu hranic mezi HGR 4640 a 4411 
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11. ZÁVĚR 
Cílem projektu bylo kombinací pestrého souboru nejmodernějších technologických a metodických 
postupů přehodnotit přírodní zdroje a využitelné zásoby podzemních vod v jednotlivých 
posuzovaných hydrogeologických rajonech.   

 

Zásoby podzemních vod 

• Přírodní zdroje podzemních vod kolektoru BC vycháející z hydrologického modelu BILAN 
(podle mediánu, který odpovídá nejčastější velikosti tvorby přírodních zdrojů, za referenční 
období 1980-2010) s konfrontací s průběhem hladin na vrtech státní pozorovací sítě; dosahují 
4011 l/s (50% zabezpečenost). 

• Jako přírodní zdroje kolektoru D byla přijata hodnota 452 l/s. 

• Výpočet využitelného množství kolektoru BC byl stanoven na základě čáry překročení 
základního odtoku a mediánu minim základního odtoku na 2177 l/s.  

• Maximální povolené odběry podzemních vod ani maximální odběry z minulosti přes 600 l/s 
v rajonu nepřekračují jeho využitelné zdroje.  

• V HGR 4640 ve srážkově průměrném roce dle hydraulického modelu dochází k hlavním 
doplňování zásob podzemní vody v listopadu a končí v březnu. Maximální doplnění zásob 
podzemní vody nastává v listopadu, únoru a březnu.  

• Sušší (z hlediska dotace podzemních vod podprůměrná) perioda se vyskytuje v měsících 
duben - říjen. Minimální pravděpodobnost doplnění zásob podzemní vody nastává v dubnu až 
říjnu, absolutní minimum v červnu a v červenci. 

• Pro sledování stavu podzemních vod v kolektoru BC je navržený nový průzkumný 
hydrogeologický vrt vyhloubený v rámci projektu 4640_1T Zdislava plus stávající vrty 
pozorované ČHMÚ VP8420 a VP8472. 

• Největší změnu hladiny podzemní vody ve strážském bloku způsobila těžba uranu, 
v současnosti probíhá sanace, hydrogeologický režim je však stále významně ovlivněn. V 
širším okolí Stráže pod Ralskem a Hamru na Jezeře, při chemické těžbě uranu kyselými 
roztoky (kyselina sírová, dusičná, fluorovodíková, amoniak) v letech 1967 až 1996, byl kromě 
kontaminace kolektoru A (HGR 4720) ovlivněn také nadložní, hlavní křídový kolektor C, 
převážně nedokonale vystrojenými vrty a zřejmě také z menší části přetékáním přírodními 
netěsnostmi napříč mezilehlým izolátorem. Rozsah a intenzita kontaminace kolektoru C je 
však podstatně nižší než v případě kolektoru A. 
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